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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (Em atendimento Art. 9º 1º Da lei
846/98 e Inciso VIII Art 40 In Nº 1 TCE)

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA.

Devido a total ausência de boa parte da documentação relacionada ao acervo do MCB, para a ação nº 1
(Realizar pesquisa de origem e histórico do acervo, através do levantamento junto à SEC dos processos de doações
do acervo das décadas de 70 e 80) desenvolvemos um projeto de documentação, que ao longo dos próximos anos
(2013-2016) além de levantar os processos de doação do período determinado (conforme a meta), tem como
principal objetivo, regularizar os registros patrimoniais do acervo, revisar os registros catalográficos e, por fim,
estabelecer os processos de documentação como centrais na prática museológica no MCB, garantindo que elas
possam dar suporte aos objetivos informacionais da instituição.
Os resultados deste primeiro ano do projeto são satisfatórios, da análise dos 47 processos levantados junto
ao Arquivo intermediário do Estado, produziu-se informação sobre 297 peças, sendo que algumas delas estão
reunidas em conjuntos, o que representa um número ainda maior, uma vez que alguns itens podem vir a ser
desmembrados.
As próximas etapas do projeto preveem a elaboração do quadro comparativo entre os registros de entrada,
aquisição e catalogação, buscando sanar lacunas e incongruências informacionais. Tal esforço exigirá também a
organização da documentação de salvaguardada no próprio MCB, integrando assim as ações previstas pelo Projeto
de readequação de procedimentos e normativas de documentação. (Ver Anexo)
Quanto a ação nº 2 (Estabelecer parcerias com instituições acadêmicas ou museológicas para pesquisas
sobre o acervo e a temática do museu), a meta foi cumprida satisfatoriamente, firmamos uma parceria técnica com o
Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) para auxiliar na adequação e organização
do Centro de Documentação do MCB. Numa segunda etapa buscaremos integrar o do acervo referente ao
historiador e memorialista Ernani da Silva Bruno ex-diretor do museu, existente nas duas instituições. De acordo
com o cronograma os trabalhos serão desenvolvidos a partir de fevereiro de 2014. (Ver Anexo)

Rotinas Técnicas e Obrigações do Programa de Acervo

Diagnóstico do Estado de Conservação (Anexo nº1)

O Diagnóstico do Estado de Conservação foi entregue para esta unidade, de acordo com o cronograma
pré-estabelecido. Na época do diagnóstico apontou que 387 peças apresentavam bom estado de conservação,
apenas 20 apresentam estado regular, nenhuma peça apresentou estado de conservação ruim ou péssimo.
Neste segundo semestre, apesar de não obrigatoriedade de entrega do relatório, fizemos um novo
diagnóstico, pois avaliamos que os critérios utilizados para análise dos objetos poderiam ser melhorados.
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No atual diagnóstico, de um total de 410 peças, identificamos que 369 peças apresentam bom estado de
conservação, 38 apresentam estado regular e, apenas 03 apresentam estado de conservação ruim. Não foi
diagnosticada nenhuma peça em estado péssimo de conservação.
Podemos concluir que nosso acervo apresentou um índice satisfatório de conservação, o próximo passo
será monitorar e manter estável os índices apresentados.
Para o conjunto de peças diagnosticadas como regular e ruim, já iniciamos o processo de cotação de
serviço de restauro, sendo que, daremos prioridade para as 03 peças em estado ruim de conservação. Assim que o
serviço for contratado, formalizaremos o pedido de autorização de restauro, de acordo com os procedimentos da
Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM).
Execução do Plano de Conservação (Anexo nº3)
Como parte das ações rotineiras da área, durante o ano de 2013 realizamos as ações de higienização do
acervo de acordo com o nosso cronograma.
Durante os três primeiros trimestres do ano a higienização do acervo foi realizada em 3 (três) momentos:
diária, semanal e trimestral. O serviço era realizado pela equipe técnica e pelo corpo de limpeza do museu, que
recebeu capacitação para exercer a função.
A higienização diária ocorria nas áreas das exposições de longa duração e consistia no uso de flanela para
remoção de partículas de poeira nos objetos e pano ou MOP levemente umedecido para o piso. A semanal (terçafeira) consistia na higienização exclusiva da Reserva Técnica e era realizada conjuntamente pela equipe técnica e
equipe de limpeza. Por fim, na trimestral, realizávamos a higienização fina do acervo, onde as peças eram
desmontadas e higienizadas minuciosamente, com uso de pincéis, aspiradores e panos secos.
A partir do último trimestre (outubro), as ações de higienização do acervo sofreram algumas alterações,
devido a contratação de um estagiário do curso técnico de museologia (ETEC Pq. da Juventude), que foi
incorporado à equipe exclusivamente para auxiliar na tarefa de higienização do acervo.
Dessa forma, as ações passaram a ser realizadas em duas etapas: diária (seg. a sexta) e trimestral. O
estagiário técnico sob a supervisão/auxílio de um membro da equipe e, a partir de um cronograma pré-estabelecido,
desenvolve diariamente a tarefa de higienização básica das peças do acervo localizadas nas áreas expositivas,
reserva técnica e jardim. As atividades trimestrais não sofreram alterações. (Ver Anexo)
O acervo bibliográfico com pouca mais de 5.400 volumes também passa sistematicamente por higienização
básica, que consiste na remoção de partículas de poeira dos livros e prateleiras.
Ainda no que se refere à conservação dos acervos, no mês de agosto núcleo foi contemplado no Edital
Premio de Modernização de Museus (2012) – Microprojetos, que prevê a instalação de ar condicionado no CEDOC
e também na sala expositiva de longa duração da Coleção Crespi-Prado (em comodato desde 2011). A expectativa
é que até o início de 2014 o contrato entre as partes seja assinado, para que possamos iniciar o processo de
adequação das salas.
Com essas qualificações nos dois espaços, somadas a outras que já estão em curso, visamos melhorar a
gestão dos acervos do MCB.
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Restauro e Empréstimos (Anexo nº 4)
Durante o ano de 2013 não foi restaurada nenhuma peça, no entanto, em outubro solicitamos a esta
Unidade por meio de oficio (167-13-MCB) a autorização para restauro de algumas peças. Os restauros irão ocorrer
somente no início de 2014.
Quanto aos empréstimos, atualmente o MCB possui 8 peças em empréstimo, em duas instituições
diferentes, são elas:
1.

Secretaria Municipal de Cultura/ Solar da Marquesa de Santos – 2 peças

2.

Casa Civil/ Palácio Boa Vista – 6 peças

(Ver Anexo)
Atualizações do BDA_SEC (Anexo nº 5)
Durante o ano de 2013 foram feitas poucas atualizações do Banco de Dados da SEC (BDA_SEC), isso
porque, primeiro, não houve nenhuma nova aquisição e, segundo, foi dada prioridade para organização da
documentação do acervo (Projeto de Documentação). A medida que novas informações forem surgindo, a
plataforma de dados será alimentada e/ou atualizada.
Implantação do Centro de Pesquisa e Referência (Anexo nº 10)
No organograma do museu, já existe um Centro de Pesquisa e Documentação, que é responsável pela
conservação do acervo e pela pesquisa entorno do mesmo. Os Eixos das linhas de pesquisa já foram esboçados,
agora aguardamos sua discussão e aprovação junto ao COC-MCB.
No entanto algumas ações ligadas a pesquisa já estão em curso, com destaque para duas delas que estão
apontadas neste mesmo relatório e, que darão base para o desenvolvimento de pesquisas voltadas para
extroversão do acervo, são elas:
1.

Projeto de documentação;

2.

Parceria para readequação do Cedoc;

Contratação
Conforme mencionado anteriormente, buscando aprimorar os trabalhos de conservação, no mês de
setembro abrimos processo seletivo para contratação de um estagiário para o Núcleo de Pesquisa e Documentação,
responsável pela gestão do acervo.
O objetivo da contratação foi aprimorar o trabalho de conservação dos acervos da instituição, alocando um
elemento da equipe exclusivamente para auxiliar no desempenho de tais funções.
Para o processo seletivo foi dada prioridade para alunos do curso técnico de museologia da ETEC Pq. da
Juventude. Entendemos que os alunos formados ou em formação, possuem os requisitos básicos para desenvolver
ações dentro de um ambiente museológico. Além é claro, de entender que este curso tem o objetivo de formar mão
de obra especializada para os museus de São Paulo e, por sua vez, os museus aptos para isso, tem por obrigação
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ética, abrir espaços em seus quadros para que estes jovens possam receber orientação de como aplicar na prática o
conhecimento desenvolvido em sala de aula.
Após entrevistar dez (10) candidatos, selecionamos o que melhor se encaixava no perfil de profissional que
necessitávamos. O estágio supervisionado será de 10 meses, onde este profissional em formação poderá ampliar
seus conhecimentos na área de conservação, no nível que compete a um técnico deste nível.
Capacitação
No mês Junho (de 19 a 21) toda equipe do Núcleo de Pesquisa e Documentação participou ativamente do
5º EPM (Encontro Paulista de Museus), realizado pela Secretaria de Estado da Cultura. A convite da Coordenadora
da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, Sra. Renata Motta, o coordenador do Núcleo, participou da
mesa “Documentação e Pesquisa de Acervos Museológicos”, conjuntamente com os profissionais Juliana Monteiro
(Coordenadora do Comitê de Política de Acervo da UPPM), Fernando Cabral (Sistemas do Futuro) e Juliana
Rodrigues Alves (Acervo dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo). Entendemos que estes encontros são
de fundamental importância para o estreitamento de relações com profissionais de outros museus e também para
ficarmos inteirados das discussões e ações desenvolvidas na área museológica.
Por meio de duas bolsas ofertadas pela Secretaria de Estado da Cultura (módulo básico) e SISEM (módulo
intermediário), no mês de agosto (de 04 a 09 de agosto), duas profissionais da equipe técnica participaram das
sessões de treinamento do CIDOC (Comitê Internacional de Documentação), no Centro Universitário Belas Artes. O
programa reuniu especialistas consagrados e profissionais da documentação de diversas instituições museológicas
do Brasil e do mundo. O curso foi de grande valia não só para a formação profissional, como também trouxe uma
série de novas reflexões acerca dos processos de documentação em museu, que serviram como orientadores do
desenvolvimento e implementação do Projeto de Documentação do MCB (2013-2016).
No mesmo mês de agosto (de 11 a 16), buscando aperfeiçoamento das melhores práticas museológicas, a
coordenação do Núcleo de Pesquisa e Documentação, participou da 23ª Conferência do Conselho Internacional de
Museus (ICOM), no Rio de Janeiro, que neste ano teve como tema “Museus (memória + criatividade) = mudança
social”. Além da troca de experiências comum neste tipo de evento, esta conferência permitiu a aproximação com as
discussões atuais no campo dos museus e a da museologia.
Em setembro (de 02 a 05), a equipe técnica participou do I Simpósio Internacional de Pesquisa em
Museologia (SINPEM), onde foi possível ter contato com experiências de pesquisa com coleções, desenvolvidas
pelos profissionais das instituições, bem como, pesquisadores autônomos que tinham como objeto de estudo as
coleções dos museus.
Ainda em setembro (de 16 a 20), uma das profissionais da equipe técnica participou do primeiro módulo da
Oficina de Preservação de Acervos Bibliográficos ministrada pelo Núcleo de Conservação e Núcleo de Ação
Educativa do Arquivo Público do Estado de São Paulo. O objetivo do curso consistia em abordar a noção de
Conservação Preventiva como segmento da Conservação que visa à redução ou eliminação de danos aos bens
culturais.
O Segundo módulo da Oficina de Preservação de Acervos Bibliográficos ministrada pelo Núcleo de
Conservação e Núcleo de Ação Educativa do Arquivo Público do Estado de São Paulo, realizado no mês de
novembro (de 04 a 08), também teve a participação da mesma técnica. O objetivo do curso consistia na orientação
de ações práticas para higienização de acervos bibliográficos. O conhecimento adquirido nessas duas ultimas
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oficinas auxiliarão na formulação, implementação e revisão de políticas e procedimentos de conservação, para
salvaguardar os acervos sob nossa custódia.
Controle e segurança
O Centro de Documentação do MCB recebe em média 20 livros ao mês (doações), o acervo bibliográfico
1

está estimado em mais de 5.400 (cinco mil e quatrocentos) volumes. Atualmente encontra em discussão com o
COC-MCB, a definição da política de acervo bibliográfico, que visa formar um acervo coerente com a missão da
instituição. Neste momento estamos classificando as temáticas dos livros registrados, para que possamos ter noção
do perfil do “acervo”.
Ao longo deste ano mantivemos o controle de entrada de novas aquisições (doações e compras) por meio
de um arrolamento em arquivo Excel. Por norma pré-estabelecida, até que tenhamos uma política de acervo,
nenhum item do acervo é transferido ou descartado.
Desde Maio deste ano, o coordenador do Núcleo de e Pesquisa e Documentação, integra o Comitê do
Escudo Azul, como uma oportunidade de absorver novos conhecimentos, por meio da troca de informações com
instituições e membros individuais afiliados do CPEA, ampliando assim o conhecimento na de salvaguarda, com
objetivo de aprimorar o trabalho realizado dentro da instituição.
Devido ausência de espaço adequando para guarda do acervo do MCB e da Fundação Crespi Prado, este
ultimo em comodato desde 2011, realizamos ao longo do primeiro trimestre o processo de seleção da empresa
especializada para guarda dos objetos pelo período inicial de 1 ano.
Assim, no mês de abril foi firmamos contrato de 1 (hum) ano, com a empresa Millenium Transportes (T. M.
& l. LTDA), para guarda dos acervos do MCB e Fundação Crespi-Prado. Todo acervo está coberto por segura, sob a
apólice 17.71.0018903.12.
Ações externas
A partir do mês de Março, a pedido desta UPPM fomos integrados o GT5 Banco de Dados (Eixo
Protocolos) do Comitê de Acervo, que tem como objetivo o desenvolvimento de protocolos de descrição para as
diversas tipologias de presentes no BDA_SEC. Como resultado deste primeiro ano de trabalho o grupo apresentou
para o Comitê a proposta piloto de um protocolo para a descrição da tipologia Mobiliário. O documento ainda precisa
ser posto em teste, mas apresenta claramente um avanço na melhoria da qualidade das informações presentes no
BDA_SEC.
O Eixo protocolos esteve sob a coordenação de Wilton Guerra (coordenador do Núcleo de Pesquisa e
Documentação), a equipe era formada ainda por profissionais do Museu da Imagem e do Som, Museu da Imigração,
Museu do Café e Museu Índia Vanuíre.
Oficina
Como parte da meta do Plano de Trabalho de 2013, a equipe do Núcleo de Pesquisa e Documentação,
realizou no mês de Março (20 e 21) uma oficina de Política de Acervo.

1

Gostaríamos de corrigir o numero encaminhado no relatório (2º Trimestre), onde se lê “5.800”, leia-se 5.400, como presente no
atual relatório. O numero pode ser verificado a partir das listas de arrolamento bibliográfico encaminhados mensalmente.
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Objetivando discutir a formatação de uma política de acervo, a oficina propôs com base na experiência do
próprio museu, apresentar passo a passo como a pesquisa pode fornecer balizas para o estabelecimento de uma
política de acervo.
A oficina de “Política de Acervo” recebeu inscrição de mais de 50 pessoas, no entanto por uma questão de
metodologia, o MCB disponibilizou 21 vagas. Destes, estiveram presentes 17 inscritos. Houve grande interesse dos
presentes pela temática apresentada, a participação foi efetiva.

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
Nº

1

2

Ação

Realizar pesquisa de origem e histórico do
acervo, através do levantamento junto à
SEC dos processos de doações do acervo
das décadas de 70 e 80

Estabelecer parcerias com instituições
acadêmicas ou museológicas para
pesquisas sobre o acervo e a temática do
museu

Indicador de Resultados

Período Meta Realizado

%

1º Trim.

0

2º Trim.
Nº de relatórios de pesquisas
realizadas

Nº de parcerias estabelecidas

1

1

3º Trim.

100%
0

4º Trim.

1

1

ANUAL

2

2

ICM %

100%

100%
100%

1º Trim.

0

2º Trim.

0

3º Trim.

0

4º Trim.

1

1

ANUAL

1

1

ICM %

100%

100%
100%

•

O Relatório de comprovação da ação 1 está no CD em anexo. Arquivo: CEDOC_ANEXO II_AÇÃO Nº
1_Relatório Plano Doc Completo_4tri_2013

•

O Relatório de comprovação da ação 2 está no CD em anexo. Arquivo: CEDOC_ANEXO II_AÇÃO
Nº2_Projeto de Parceria MCB_IEB_FINAL.

Os arquivos abaixo são as correspondências referentes ao envio da proposta de parceria e o de acordo
recebido do IEB.
CEDOC_ANEXO II_AÇÃO Nº2_C.Dir_076_IEB_18_12_2013_Formalização de Parceria IEB

CEDOC_ANEXO II_AÇÃO Nº2_OFMCB_206_13_MCB_Carta Proposta de Parceria MCB_IEB

________________________________________
Wilton Guerra
Coordenador de célula Cedoc
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PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Foi realizada no terceiro trimestre a exposição “Casas do Brasil 2013: Habitação Ribeirinha na
Amazônia”, mostra elaborada pela equipe interna do Museu com enfoque na política de exposições da instituição. A
mostra foi composta por imagens do fotógrafo Eduardo Girão e textos da geógrafa Sandra Lencioni, que realizou
pesquisa sobre as formas de morar na região de Nhamundá. A exposição, com curadoria de Lencioni e Maria Ruth
Amaral de Sampaio contou com maquetes que permitiam ao visitante observar o comportamento das tipologias
estudadas frente à alteração do fluxo das águas, vídeos e catálogo. Teve duração de 02 de julho a 15 de setembro.

Fotos Casas do Brasil: crédito ChemaLlanos
A mostra com os finalistas e premiados do 27º Prêmio Design MCB foi inaugurada em 26 de novembro de
2013, tendo contado com público de 713 pessoas. A mostra contou com um total de 78 trabalhos expostos, entre
finalistas e premiados das categorias de produto, protótipo e trabalhos escritos, além dos 10 cartazes finalistas do
concurso do cartaz.

Imagem do hall do MCB, com finalistas do 27º prêmio design | crédito ChemaLlanos
O Museu da Casa Brasileira teve entrada franca em todos os sábados de maio, com programação especial
voltada às famílias e ao público em geral devido a Semana de Museus, como parte da campanha “Museu
MeUeSEU: de todo o mundo”, que a Secretaria da Cultura formulou em função do evento do Ibram, envolvendo 17
museus do estado de SP. Para a Virada Cultural 2013 o MCB apresentou os shows da série “Caravana Cigana”:
grupos Mutrib, OrkestraBandida e Mawaca, além do espetáculo que integrava o projeto Música no MCB, a Orquestra
Arte Barroca.Em comemoração ao mês da consciência negra, o MCB realizou no dia 20 de novembro o espetáculo
“Muvuca”, com a Orquestra Mundana, de Carlinhos Antunes. A apresentação teve participação especial da cantora
moçambicana LennaBahule, da dupla senegalense MamourBá e CheikhBá, e dos alunos do instituto Agires, de
Osasco. A apresentação teve público de 381 pessoas.
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Fotos da apresentação “Muvuca” | crédito ChemaLlanosImagem da apresentação “Mutrib” | crédito Renata
D’Almeida
O público virtual medido em 2013 no site do MCB totalizou 239.403 visitantes, o que corresponde a 97%
da meta estipulada para o ano, que era de 246 mil visitantes. Em 2013 houve uma mudança na forma de medição
dos dados de visitantes ao site do MCB, antes feito com base em critérios distintos aos adotados pelo Google
Analytics. A Locaweb, que utiliza a metodologia de cálculo por sessões e não visitantes, foi a fonte do número de
acessos ao site do MCB até o primeiro trimestre de 2013. A partir de abril de 2013, com a adoção do Google
Analytics, temos a possibilidade de formar um histórico consistente e longevo de dados, para fazer análises
comparativas aprofundadas e aprimorar os conteúdos e funcionalidades do site da instituição.
Conforme previsto nas ações 07 e 08, foi realizada pesquisa de perfil e satisfação do púbico em geral,
em parceria com a universidade FMU e com coordenação de Luiz Renato Ignarra (LR Ignarra – Planejamento e
Turismo). O índice de satisfação do público em geral foi de 86,4% no segundo trimestre e 98,38% no quarto
trimestre, superando a meta estabelecida de 80%. O detalhamento da pesquisa de público segue nos anexos a este
relatório.
As publicações dos volumes 3 e 4 da Coleção Patrimônio Paulista (“Patrimônio Escolar: uma saga
republicana” e “A caminho do oeste”) foram lançadas na ocasião da abertura da exposição destes dois últimos
volumes da série, em 03 de dezembro de 2013 (ações 11 e 12). Cada uma das publicações teve tiragem de 3000
exemplares, impressos pela Imprensa Oficial com incentivo da Lei Rouanet. As publicações e exposição tiveram
atraso em relação ao cronograma, que tinha lançamento inicialmente previsto para o terceiro trimestre. Conforme
esclarecido no último relatório trimestral, este atraso se deveu à demora nas tramitações do projeto junto ao
Ministério da Cultura, contudo a meta foi devidamente cumprida no quarto trimestre, com êxito nas visitações e na
qualidade de seus produtos finais.

Fotos da exposição e lançamento dos livros no MCB | Créditos: ChemaLlanos
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As mostras relativas à X Bienal de Arquitetura de São Paulo foram realizadas com êxito nos espaços do
Museu da Casa Brasileira e MASP. No MCB, a exposição abriu no dia 12 de outubro e esteve em cartaz até 10 de
novembro , debatendo o tema “Modos de Habitar”. Reuniu projetos dos arquitetos Eduardo Longo, Ryue Nishizawa
e, a comunidade indígena Emanuel Guarani Kaiowá e os programas “Minha casa minha vida” e “Casa Paulista”. A
mostra contou também com visitas orientadas à Casa Bola (projeto de Eduardo Longo), com acompanhamento da
equipe educativa do MCB. No MASP, a mostra “O Asfalto e a Areia” esteve em cartaz dos dias 13 de novembro até
24 de novembro. Relacionou a produção de artistas e arquitetos brasileiros (Vilanova Artigas, Paulo Mendes da
Rocha, Lina Bo Bardi, Hélio Oiticica e Cildo Meireles) na virada dos anos 1960 para os 1970, em torno da
promulgação do AI-5. O tema foi os constantes atravessamentos entre as esferas pública e privada no Brasil, na
forma de casas pensadas como espaços urbanos (comuns) e instalações artísticas ambientais em lugar público
concebidas para ser usadas de modo subjetivo e doméstico.

Fotos da exposição X Bienal – MCB E MASP | Créditos: Leandro Moraes
A I Mostra de Museus de Museus (I Jornada Extramuros de Museus) teve sua produção coordenada pela
equipe do MCB (ação 12C). O evento aconteceu no Parque da Juventude no dia 09 de novembro e teve público
estimado de cerca de 5 mil pessoas. A ação, que abrangeu os 18 museus da Secretaria da Cultura, contou com
extensa programação de oficinas e outras atividades.

Fotos da I Jornada Extramuros
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27º PRÊMIO DESIGN MUSEU DA CASA BRASILEIRA

Reavaliação
Realizado há 27 anos, o Prêmio Design MCB está sempre em reavaliação, em busca de melhorias e
atualização frente às necessidades do segmento.
Assim, no primeiro trimestre, foram discutidas algumas das ações que nortearão a atual edição. A partir de
observações sobre a premiação no ano anterior, foram consideradas algumas questões, tais como uma melhor
integração entre o coordenador do júri do Concurso do cartaz e o autor da peça vencedora; a alteração/atualização
das categorias de produto; a modificação na dinâmica de avaliação dos trabalhos escritos; a ampliação de contatos;
bem como uma ação voltada para o estímulo à indicação de participantes.
A partir dessa reflexão foi iniciada a ação Indica Prêmio, que convida o público, especializado ou não, a
fazer sua indicação de produtos para contato pelo MCB. O objetivo é ampliar a abrangência da premiação e dar ao
público a possibilidade de manifestar seu olhar sobre a produção nacional.
Comunicação e marketing
A ampliação de contatos se intensificou, por meio de contratação de colaboradora temporária dedicada
exclusivamente a contatar por telefone o público da premiação. Neste primeiro trimestre foram atingidas as escolas
de design de todo o país.
Ainda em busca de atingir o target do Prêmio, foram visitadas as feiras Paralela Móvel, Abimad, Revestir,
Gift Fair, Feicon Batimat e Paralela Gift, ampliando assim a divulgação e fortalecimento da imagem do Prêmio.
Para a divulgação do Concurso do cartaz, foram segmentados e atingidos, por meio impresso e digital,
componentes do júri, designers, publicitários, jornalistas, associações da categoria, personalidades influentes e
professores.
Foi produzido o totem e o folheto impresso com o calendário do ano todo, medida adotada em 2012.
Também foi criado o convite eletrônico, enviado aos participantes anteriores do Prêmio, bem como ao mailing geral
da instituição, além de ser postado no Facebook e Twitter.
Parcerias de divulgação foram estabelecidas com Revista Casa Claudia, Arquitetura e Construção, Arc
Design, BoomSPDesign, Living Design, Paralela Gift e Arq!Bacana. Neste ano o MCB concedeu novamente, em
parceria com a Domus Academy, uma bolsa de estudos para um curso de design em Milão.
O catálogo com o resultado do ano também foi produzido pela equipe do Prêmio. A criação desta peça
gráfica a cada edição se iniciou a partir da 23ª, quando se verificou a importância de possuir material que trouxesse
o resultado da edição como um todo.
Comissão especial
Com o objetivo de discutir sobre as categorias da premiação e propor melhorias no processo de avaliação,
foram realizadas em junho duas reuniões, que contaram com a participação de componentes das comissões julgadoras
anteriores do Prêmio. A partir da reflexão foram incorporadas melhorias já nesta edição.
Cartaz
No dia 14 de maio a comissão julgadora do Concurso, formada por Agnaldo Farias, Celso Longo, Chico
Homem de Melo, Crystian Cruz, Flávia Nalon e Marina Chaccur, elegeu a principal peça de comunicação do Prêmio.
A coordenação foi realizada por Elaine Ramos, diretora de arte da editora Cosac Naify.

Página 11

Entre os 770 inscritos foram escolhidos o primeiro lugar, criação de Luana Alexandre Graciano, Alexandre
Lindenberg e Nathalia Cury, além de 10 finalistas. O cartaz vencedor foi impresso e enviado a escolas, instituições
culturais, empresas, formadores de opinião e inscritos em edições anteriores. Pela primeira vez, foi possível aos
autores vencedores do Concurso do cartaz elaborar peças de suporte à papelaria da edição, tais como fita adesiva e
papel para embrulho.
Outras peças gráficas da edição foram produzidas pelos autores, tais como convites eletrônicos e impresso,
banners, adesivos, regulamento, certificado e camiseta.
Produto
No terceiro trimestre foi reforçada a divulgação das inscrições para o Prêmio. Foi contratada em caráter
definitivo funcionária com experiência em atendimento ao público e processos administrativos, o que auxiliou no contato
com empresas e escolas, e a médio prazo colaborará para a construção de uma rede de relacionamento fortalecida.
Entre 22 de julho e 19 de agosto foram recebidas 836 inscrições, mantendo a faixa recorde atingida em 2011,
quando os inscritos passaram de 538 (em 2010) a 810. O regulamento trouxe alterações na categoria Têxteis, que teve
sua abrangência expandida, e Trabalhos escritos não publicados, que passou a receber somente trabalhos de pósgraduação. Buscando ampliar a discussão pelo júri, foi disponibilizado acesso remoto prévio ao sistema de votação,
possibilitando com antecedência o contato com o conteúdo a ser avaliado.
Em virtude do crescimento registrado nos últimos anos, a categoria Trabalhos escritos publicados e sua
modalidade trabalhos escritos não publicados passaram a ter um coordenador exclusivo para sua comissão julgadora.
Para esta edição foi convidado Marcos da Costa Braga, que esteve à frente dos trabalhos realizados por Ágata Tinoco,
Alécio Rossi Filho, Alessandro Castroviejo Ribeiro, André Leme Fleury, Andréa de Souza Almeida, Antonio Franco,
Carlos Faggin, Carolina Garcia, Cibele Haddad Taralli, Cristiane Aun Bertoldi, Débora Gigli Buonano, Denise Dantas,
Fausto Roberto Poço Viana, Helena Rugai Bastos, Káthia Castilho, Marilena de Oliveira Costa Pini, Myrna de Arruda
Nascimento, Nara Sílvia Marcondes Martins, Paula de Vincenzo Fidelis Mattos, Paulo Eduardo Fonseca de Campos,
Ricardo Nakamura, Robinson Salata, Sonia Valentim, Teresa Maria Riccetti, Valéria Fialho e Zuleica Schincariol. A
primeira reunião foi realizada em 3 de setembro.
Já a comissão julgadora de Produto contou com o paranaense Ivens Fontoura, que coordenou os trabalhos
realizados por Anderson Freitas, Artur Grisanti Mausbach, Auresnede Pires Stephan, Carlos Fortes, Edison Barone,
Ernesto Harsi, Fabio Ferrero, Flávia Pagotti Silva, Francisco Segnini, João Bezerra de Menezes, Juliana Iwashita
Kawasaki, Luis Antonio Jorge, Luis Emiliano Avendaño, Marco Túlio Boschi, Maria Helena Estrada, Maria Regina
Marques, Romy Hayashi, Sidney Rufca, Silgia Aparecida Costa e Sirlene Maria da Costa. A primeira fase de avaliação
foi realizada nos dias 11, 12 e 13 de setembro. Como resultado, foram classificadas para a segunda fase 109 inscrições.
No quarto trimestre foi realizada a segunda fase de avaliação. Nesta etapa, os especialistas de cada área
avaliaram as categorias correspondentes, assim distribuídas:
08/10
Construção (Anderson Freitas, Francisco Segnini e Luis Antonio Jorge)
Iluminação (Carlos Fortes, Juliana Iwashita Kawasaki, Luis Emiliano Avendaño)
09/10
Mobiliário/Utensílios (Auresnede Pires Stephan, Edison Barone, Flávia Pagotti Silva, Marco Túlio Boschi e Maria Helena
Estrada)
Têxteis (Maria Regina Marques, Silgia Aparecida Costa e Sirlene Maria da Costa)
10/10
Transportes (Artur Grisanti Mausbach, Fabio Ferrero, João Bezerra de Menezes)
Eletroeletrônicos (Ernesto Harsi, Romy Hayashi, Sidney Rufca)
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11/10
Trabalhos escritos (Ágata Tinoco, Alécio Rossi Filho, Alessandro Castroviejo Ribeiro, André Leme Fleury,
Andréa de Souza Almeida, Antonio Franco, Carlos Faggin, Carolina Garcia, Cibele Haddad Taralli, Cristiane Aun
Bertoldi, Débora Gigli Buonano, Denise Dantas, Fausto Roberto Poço Viana, Helena Rugai Bastos, Káthia Castilho,
Marilena de Oliveira Costa Pini, Myrna de Arruda Nascimento, Nara Sílvia Marcondes Martins, Paula de Vincenzo
Fidelis Mattos, Paulo Eduardo Fonseca de Campos, Ricardo Nakamura, Robinson Salata, Sonia Valentim, Teresa Maria
Riccetti, Valéria Fialho e Zuleica Schincariol)
Após duas fases de avaliação, foram eleitos os destaques de 2013. O resultado reflete o olhar desses 48
profissionais sobre o design brasileiro atual. Os 38 produtos, protótipos e publicações premiados e os 40 finalistas,
acompanhados do cartaz premiado e dos 10 finalistas eleitos, fazem parte da mostra 27º Prêmio Design MCB, cujo
projeto expográfico foi criado pelo escritório Apiacás Arquitetos. A abertura da mostra foi realizada após a cerimônia de
premiação em homenagem aos participantes, no dia 26 de novembro, ocasião em que também foi revelado o vencedor
da bolsa de estudos. Conduzida pelo ator Carlos Moreno, a cerimônia contou com a participação do secretário da
Cultura, Marcelo Mattos Araujo; da diretora do MCB, Miriam Lerner; dos coordenadores das comissões julgadoras deste
ano, Elaine Ramos, Marcos Braga e Ivens Fontoura, bem como da diretora presidente da A Casa Museu de Artes e
Artefatos Brasileiros, Renata Mellão. Foram recebidas 713 pessoas durante o evento.
Ações especiais
No dia 27 de novembro, o MCB realizou, pela primeira vez, o “Encontro com o júri”, que teve a participação dos
coordenadores da comissão julgadora Elaine Ramos (cartaz), Marcos Braga (teóricos) e Ivens Fontoura (Produto).
Realizada de forma experimental, a ação buscou oferecer ao público o ponto de vista do júri sobre os produtos
avaliados e o atual cenário do design nacional. O evento contou também com a participação de Marco Túlio Boschi e
Ernesto Harsi, da comissão julgadora de produto.
Também nesta edição foi concedida a bolsa de estudos em um curso de design em Milão. Puderam se
candidatar os selecionados para participar da segunda fase do Prêmio, inscritos nas categorias/modalidades Mobiliário
e Iluminação. Por meio de avaliação de portfólio e currículo dos participantes, uma comissão de docentes da Domus
elegeu o contemplado: Pedro Paulo Venzon Filho, autor da mesa Moça.

________________________________________
Caroline de Carvalho Franco
Coordenadora de célula Prêmio Design
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PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURALPROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Nº
Ação
Indicador de Resultados
Período
Meta Realizado
%

3

4

5

Realizar 1 exposição temporária a partir da
política de exposições do museu com
produção própria (vide Descritivo anexo)

Realizar 1 exposição dos produtos
selecionados na edição anual do Prêmio
Design Museu da Casa Brasileira (vide
Descritivo anexo

Nº de exposições temporárias realizadas

Nº de programas temáticos realizados

1º Trim

0

2º Trim

0

3º Trim
1

ANUAL

1

ICM %

100%

0

3º Trim
1

1

ANUAL

1

1

ICM %

100%

0
2

2

1

1

ANUAL

3

3

ICM %

100%

(vide Descritivo anexo)

2º Trim
Nº de concursos e premiações realizados

100%

1

1

3º Trim

Nº de relatórios de pesquisa de perfil de
público e de satisfação do público em
geral entregues

1

1

ANUAL

2

2

ICM %

100%

0
1

1

Monitorar os índices de satisfação do público
com as exposições

Índice de satisfação com as exposições
(maior ou igual a 80%)

100%
0

4º Trim

1

1

ANUAL

2

2

ICM %

100%

100%
100%

1º Trim

8

100%
100%

3º Trim

2º Trim

100%
0

4º Trim

1º Trim

Elaborar relatório de pesquisa de perfil e de
satisfação do público em geral

100%

0

2º Trim
7

100%
0

4º Trim

1º Trim

100%
100%

3º Trim

Realizar edição anual do Concurso do Cartaz
e do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira

6

0

4º Trim

2º Trim

(vide Descritivo anexo)

100%
0

. Semana de Museus
Nº de programas temáticos realizados

0%
1

1º Trim

1º Trim

. Mês da Consciência Negra

0

2º Trim

Realizar programas temáticos:

. Virada Cultural

1

4º Trim

0
>=80%

86,40%

3º Trim

108%
0

4º Trim

>=80%

98,38%

ANUAL

>=80%

94,60%

ICM %

100%
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123%
118%

Nº

9

10

11

12

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Ação
Indicador de Resultados
Período

Receber visitantes presencialmente no
museu

Receber visitantes virtuais no site do
museu

Realizar publicações da Coleção
Patrimônio Paulista - Vol. 3 "À caminho do
Oeste Paulista" e Vol. 4 "As escolas
republicanas"

Nº de visitantes recebidos

Nº de visitantes virtuais que
acessaram o site

Realizar exposição, com possibilidade de
itinerância, sobre os conteúdos das
Nº de Exposições realizadas
publicações “A caminho do Oeste Paulista”
e “As escolas republicanas”

Realizar exposições no âmbito da X Bienal
12A de São Paulo nas instalações do MCB Nº de Exposições realizadas
Museu da Casa Brasileira

Realizar exposições no âmbito da X Bienal
12B de São Paulo nas instalações do MASP Nº de Exposições realizadas
Museu de Arte São Paulo

Coordenar produção e execução da
infraestrutura e logística para realização
12C
do evento “I Jornada Extramuros de
Museus”

Entrega da infraestrutura montada
para o evento

Realizado

%

1º Trim

13.700

17.090 125%

2º Trim

25.800

27.891 108%

3º Trim

25.500

4º Trim

24.500

ANUAL

89.500

ICM %

100%

129%

1º Trim

58.000

107.308 185%

2º Trim

65.000

3º Trim

65.000

4º Trim

58.000

37.187

ANUAL

246.000

239.403

ICM %

100%

32.214

126%

38.055 155%
115.250

53.306
41.602

82%
64%
64%
97%

1º Trim

-

0

2º Trim

-

0

-

0%

3º Trim
Nº de Publicações realizadas

Meta

2

4º Trim

2

ANUAL

2

ICM %

100%

0

2
100%

1º Trim

-

0

2º Trim

-

0

-

0%

3º Trim

1

4º Trim

1

ANUAL

1

ICM %

100%

0

1
100%

1º Trim

0

2º Trim

0

3º Trim

0

4º Trim

1

ANUAL

1

ICM %

100%

1

100%

1
100%

1º Trim

0

2º Trim

0

3º Trim

0

4º Trim

1

ANUAL

1

ICM %

100%

1

100%

1
100%

1º Trim

0

2º Trim

0

3º Trim

0

4º Trim

1

ANUAL

1

ICM %

100%

1

100%

1
100%
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Justificativa ação 8
O índice de satisfação de público obtido através de pesquisa de satisfação realizada com o público do
museu referente às exposições alcançou patamar de 94,60% entre os itens ótimo / bom superando a meta de 80%.
Esse resultado reflete a diversidade e qualidade da programação de exposições em cartaz durante o semestre.
Como destaque dessa programação podemos citar Casas do Brasil 2013 - Habitação Ribeirinha na Amazônia e X
Bienal de Arquitetura de São Paulo, entre outras, além do Acervo MCB e exposição de longa duração A Casa e a
Cidade – Fundação Crepi Prado que conta com um público frequente; a superação do índice de satisfação não
envolve aporte adicional de recursos, decorre da qualidade da agenda cultural e dos serviços prestados pelo museu.

Justificativa ação 9
Meta – Público total: 24.500 pessoas
Realizado - Público total : 38.055 pessoas
A ação referente ao recebimento de visitantes presencialmente no museu superou o indicador previsto.
Esta superação resulta da boa recepção da mídia e do público à ampla e diversificada programação oferecida pelo
museu. Podemos destacar dentre a programação de exposições Casas do Brasil 2013 - Habitação Ribeirinha na
Amazônia e X Bienal de Arquitetura de São Paulo, que contou com uma programação cultural relacionada: Visita
Especial a Casa Bola de Eduardo Longo, Lançamento do livro Sobre Bolas e Outros Projetos: Eduardo Longo. Outro
destaque refere-se a abertura do 27º Prêmio Design MCB que conta com um número significativo de público.
Em nossa programação cultural oferecemos a tradicional Música no Museu com atrações que primam pela
qualidade, além do espetáculo teatral Florilégio II: Nas Ondas do Rádio. As ações cada vez mais crescentes de
divulgação das programações do museu na mídia alcançaram um resultado bastante positivo resultando no aumento
do público frequentador do museu. A superação deste indicador reflete a boa recepção do público à programação
oferecida e não implica em aporte adicional de recursos.

Justificativa ação 10
O público virtual medido no 4º trimestre no site do MCB foi de 37.187 visitantes. Com base na média para o
4º trimestre nos últimos anos, estipulamos receber 58 mil visitantes no site. O número medido ficou abaixo do
esperado porque houve uma mudança na forma de medição dos dados de visitantes ao site do MCB, antes feito
com base em critérios distintos aos adotados pelo Google Analytics. A Locaweb foi a fonte do número de acessos ao
site do MCB até o primeiro trimestre de 2013.
A Locaweb utiliza a metodologia de cálculo por sessões e não visitantes, critério este utilizado pelo Google
Analytics, que adotamos como padrão a partir do relatório do 2º trimestre de 2013. Essa medida – substituir o
monitoramento da Locaweb pelo Google Analytics – gera dados mais precisos, mas também acarreta em uma
natural diminuição no fluxo de visitas no site, por utilizar metodologia diversa daquela adotada até março de 2013
pelo MCB.

_________________________
Ana Heloisa Santiago
Coordenadora de Núcleo Técnico
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PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS
O Serviço Educativo do Museu da Casa Brasileira, realizou em 2013 a continuidade de seus
programas e atividades. A equipe segue com a mesma configuração apenas com o ingresso de mais um
aprendiz dentro da parceria realizada com o Senac.
O agendamento ativo, e a organização do mailing são atividades regulares em constante
crescimento e tem apresentado melhoras em relação aos resultados obtidos.

Além da qualificação da equipe que acontece semanalmente nas reuniões da área , realizamos
visitas técnicas e participação em eventos. No dia 23 de abril participamos do Seminário sobre Cultura e
Acessibilidade organizado pela Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de Estado de São Paulo. Dos dias 07/05 a 10/05 participamos do curso: Que público é esse?
realizado pela Pinacoteca do Estado de São Paulo. Entre os dias 19, 20 e 21 de junho a equipe participou
de parte da programação do Encontro Paulista de Museus. A partir da exposição da X Bienal de Arquitetura
de São Paulo, uma das educadoras visitou o programa “Minha casa, minha vida” na cidade de
Botucatu,(17/10) e parte da equipe participou do Seminário Arquitetura Insustentável - Cidade Tiradentes –
Um conjunto de conjuntos , afim de aprofundar conteúdos tratados na exposição.
Em relação ao Programa de visitas educativas (Ações 13,14 e 17) demos continuidade

à

ampliação do atendimento de 2012, permanecendo com a mesma média de visitas agendadas do ano
anterior.
Todas as metas previstas foram atingidas e/ou superadas. Segue o total do período:

jan
517

fev
299

mar
1.811

Número das visitas agendadas 2013 – janeiro à dezembro
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
1.923 2.040 2.243 1.585 2.249 2.260 2.580 1.063

dez
180

TOTAL
18.750

Os retornos recebidos através das avaliações realizadas foram sempre excelentes, superando os 90%
em excelente/ótimo/bom: no 1º semestre tivemos 96% de avaliação entre excelente/ótimo/bom e no 2º
semestre fomos avaliados em 97% entre excelente/ótimo/bom.
Ainda dentro do Programa de visitas foram desenvolvidas Visitas Orientadas, para o público
espontâneo somando 74 visitas e 303 pessoas atendidas.
As Visitas Especiais ( referente à ação 14) , que buscam aproximar o público em geral dos
curadores, artistas e pesquisadores diretamente relacionados com as exposições em cartaz atingiram 259
pessoas. Realizamos 8 datas de visitas especiais, com os seguintes convidados: Prof.ª Maria Ruth Amaral de
Sampaio, Ruth Klotzel, Giovanni Vannucchi, Eduardo Girão, Arnaldo Pappalardo, Guilherme Wisnik, Yvens
Machado, Marcos Braga e Elaine Ramos. Estas visitas tiveram a participação de alunos de escolas técnicas,
além do ensino superior e interessados em geral
Este ano junto à exposição da X Bienal de São Paulo, foram organizadas Visitas à Casa Bola,
localizada nas imediações do museu, acompanhadas pelos educadores, assim como pelo próprio arquiteto
Eduardo Longo. Devido à grande procura de público, a oferta de visitas foi ampliada, totalizando 7 datas de
visitas, manhã e à tarde, totalizando 185 pessoas atendidas.
Em relação as Visitas Noturnas, realizadas na abertura quinzenal, foram atendidas 672 pessoas nas
visitas agendadas (referente à ação 14), além do público espontâneo das exposições e programações,
totalizaram 1969 visitantes. Ao longo do ano foram 25 datas em que o museu ficou aberto à noite, e pode-se
notar um aumento do público não só do público agendado mas também do público espontâneo.
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Paralelamente ao atendimento das Visitas Regulares, Especiais e Noturnas demos continuidade aos
Programas do Núcleo Educativo, além de iniciar um projeto entre Museu-Escola.
Para o Programa de Inclusão, (referente à ação 17) demos continuidade aos projetos realizados
assim como das parcerias firmadas em 2012. As instituições parceiras foram: Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) Itaim Bibi e Centro de Convivência e Cooperativa Eduardo Leite- CECCO Bacuri.
A Parceria com o Caps Itaim (ação17), compreendeu 12 encontros, além dos 2 encontros iniciados no
fim do ano anterior totalizando 153 atendimentos. O projeto consiste em encontros mensais, com o objetivo
de realização de uma exposição final junto ao coletivo de pintura do Centro de Atenção Psico-social (CAPS)
Itaim Bibi para o desenvolvimento de atividades práticas a partir de reflexões realizadas durante as visitas. O
objetivo foi o de trabalhar outras referências de pintura e representação que extrapolem a noção acadêmica
vinculada a representação do real. Todos os encontros foram realizados este ano e a exposição está prevista
para o primeiro trimestre de 2014.
Em relação a parceria com o grupo do Cecco Baccuri (ação17), foram realizados 8 encontros onde
foram realizados 91 atendimentos.A meta deste ano foi desenvolver um produto (como foi realizado no
projeto anterior e que trouxe resultados tão positivos) capaz de colaborar para autonomia de quem o utiliza.
Nossa intenção com a criação deste produto é trazer ao debate a reflexão sobre o que é autonomia e o que
eu necessito para obtê-la de forma cada vez mais plena. Novamente o resultado deste processo foi a
exposição realizada paralelamente ao 27º Prêmio Design,que teve início no dia 26/11 e irá até 26 de janeiro
de 2014. Nesta exposição foram apresentados os protótipos: Sombrinha Noturna e Bengala de Cachorrinho,
junto a história em quadrinhos: Os 9 desafios do Cecco em busca de autonomia.
Ainda dentro do Programa de Inclusão, realizamos visitas com grupos de deficientes visuais como a
visita e oficina de Papietagem realizada com o Grupo Terra.
Foi desenvolvido o Projeto Seu Museu com o objetivo de criar, entre os funcionários e terceirizados
do MCB, um espaço de reflexão sobre patrimônio museológico, fomentando o debate sobre o papel do
museu na sociedade e refletindo sobre as peculiaridades do trabalho na instituição museológica, trocando
experiências e estimulando a noção de pertencimento aos bens culturais e ao espaço no qual trabalham.
Foram promovidos 3 encontros, totalizando a participação de 41 pessoas.
Realizamos também o Programa Uma Tarde no Museu, voltado para pais e filhos e para grupos
espontâneos que procuram uma experiência lúdica no museu. A proposta é realizar uma visita educativa com
atividades e jogos elaborados pela equipe de educadores do MCB buscando estimular a convivência e a
cooperação entre pessoas e grupos de diferentes idades e perfis. Neste período foram oferecidas 18 datas
de programação em sua grande maioria aos sábados totalizando o atendimento de 295 pessoas. Para isso,
foram usados os jogos e oficinas, que a equipe tem elaborado nos últimos anos, além de novas propostas
que permitem a discussão e compreensão, pelos vários públicos, dos conteúdos vinculados ao acervo e
exposições temporárias do museu. Seguem as propostas realizadas: Casas do Brasil – Habitações
Ribeirinhas da Amazônia; Oficina Casas Flutuantes, Oficina de Papietagem – Cultura Afro Brasileira,
Proposta Mês das Crianças, Jogo Oficna 27º Prêmio Design e Oficina Especial Casa da Música + Oficina
Geodésica
Este ano conforme previsto pelo Plano de Trabalho, realizamos o curso (ação 18 e 19) voltado para
professores da rede de ensino pública e privada, educadores em geral e guias de turismo interessados em se
aproximar das temáticas do Museu da Casa Brasileira. Este curso aconteceu nos dias 28 e 31 de agosto,
totalizando 61 pessoas atendidas. Devido a ampla divulgação tivemos grande procura por parte do público e
a avaliação geral foi bastante positiva.
Realizamos também a Oficina técnica dentro das ações voltadas ao Sisem, com a temática: Jogos e
Propostas Educativas no MCB onde estiveram presentes 20 pessoas. Esta formação tem provocado um
grande interesse por parte das instituições culturais tanto da capital como do interior. (ação 20)
Neste ano desenvolvemos também algumas parcerias junto às escolas. A primeira foi realizada junto
à Escola Estadual Aparecida de Fátima Silva e a outra com a escola Oswaldo Cruz. (referente à ação 14)

O projeto com a E.E. Aparecida de Fátima nasceu da troca de e-mail após a visita da escola ao
museu no primeiro semestre de 2013. A professora de artes Mercia de Souza demonstrou muito interesse em
dar continuidade ao conteúdo desenvolvido na visita nos seus planejamentos de aula. Depois, de muita
conversa desenvolvemos uma proposta com o intuito de estreitarmos essa parceria com um grupo de quarta
série que demonstrou-se muito engajado em todo processo. A partir das devolutivas da professora
desenvolvemos novas propostas de visitas e uma oficina de Papietagem com o grupo de alunos. Foram
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realizados três encontros no museu e na escola nos dias 18, 20 e 27 de setembro, somando 75 atendimentos
realizados.
A parceria com a E.E. Oswaldo Cruz nasceu do interesse da professora Cláudia que, após participar
do curso para professores, desenvolvido pelo núcleo educativo do MCB, detectou vários assuntos em comum
entre a história do museu e de sua escola. A professora entrou em contato com o educativo primeiramente
s
para agendar visitas para os 1º anos do Ensino Médio e 6ª séries, mas em conversa com a coordenação do
Educativo ficou definido uma preparação prévia na escola realizada pelos educadores do museu.

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS
Nº

Ação

Propiciar visitas educativas a estudantes
13 de escolas da rede estadual de educação
vinculada à parceria com o FDE

14

Propiciar visitas educativas para
estudantes de escolas públicas e privadas,
compreendendo toda a educação formal
(da educação infantil ao ensino superior)

15

Elaborar relatório de pesquisa de
satisfação do público escolar

16

Monitorar os índices de satisfação do
público escolar com as visitas mediadas

Propiciar visitas mediadas para gruposalvo: pessoas com deficiência, idosos,
pessoas em situação de vulnerabilidade
17
social, turistas, entre outros, incluindo os
projetos realizados no Programa de
Inclusão.

Realizar cursos de capacitação para
18 professores, educadores e guias de
turismo

19

Atender professores, educadores e guias
de turismo em cursos de capacitação

Indicador de Resultados

Período Meta Realizado
%
1º Trim
0
0
2º Trim 2.945
3.182 108%
Nº de estudantes da rede estadual
3º Trim 2.560
2.822 110%
de educação vinculada à parceria
4º
Trim
1.665
1.782 107%
com o FDE atendidos
ANUAL 7.170
7.786
ICM % 100%
109%
1º Trim 1.250
1.317 105%
2º Trim 1.500
1.751 117%
Nº de estudantes da educação
3º Trim 1.450
1.707 118%
formal, pública e/ou privada,
4º Trim
900
1.056 117%
atendidos
ANUAL 5.100
5.831
ICM % 100%
114%
1º Trim
0
2º Trim
1
1
100%
Nº de relatórios de pesquisa de
3º Trim
0
satisfação do público escolar
4º
Trim
1
1
100%
entregues
ANUAL
2
2
ICM % 100%
100%
1º Trim
0
2º Trim >=80%
96%
120%
3º Trim
0
Índice de satisfação com as
exposições (maior ou igual a 80%)
4º Trim >=80%
97%
121%
ANUAL >=80%
96%
ICM % 100%
120%
1º Trim 1.200
1.310 109%
2º Trim
930
1.273 137%
3º
Trim
1.050
1.565
149%
Nº de pessoas atendidas em visitas
educativas
4º Trim
950
985 104%
ANUAL 4.130
5.133
ICM % 100%
124%
1º Trim
0
2º Trim
0
3º Trim
1
1
100%
Nº de cursos realizados
4º Trim
0
ANUAL
1
1
ICM % 100%
100%
1º Trim
0
2º Trim
0
3º Trim
30
61
203%
Nº de professores, educadores e
guias de turismo capacitados
4º Trim
0
ANUAL
30
61
ICM % 100%
203%
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Justificativa –ação 16
O índice de satisfação de público obtido através das avaliações realizadas com grupos em visita ao MCB
atendidos pelo Núcleo Educativo obteve índice de 97%. Esse resultado obedece ao mesmo parâmetro de resultado
obtido no 1º semestre (no qual tivemos 96% de avaliação entre excelente/ótimo/bom). O resultado reflete a
diversidade de programação de exposições oferecidas pelo MCB que nesse semestre contou com a X Bienal de
Arquitetura de São Paulo, Casas do Brasil 2013 - Habitação Ribeirinha na Amazônia, entre outras, além do Acervo
MCB e exposição de longa duração A Casa e a Cidade – Fundação Crespi Prado possibilitando aos grupos em
visitas educativas uma programação bastante enriquecedora.
A visita educativa privilegia o diálogo, a reflexão e o compartilhamento das ideias através dos conteúdos do museu,
além da utilização de estratégias de mediação como jogos e dinâmicas, tornando a visita dinâmica e produtiva.
O atendimento disponibilizado aos visitantes tanto do ponto de vista de aproveitamento dos conteúdos, quanto de
disponibilizar um espaço democrático e aberto refletem a avaliação positiva dos visitantes; a superação do indicador,
portanto, não implica em aporta adicional de recursos.

___________________________________
Thelma Azevedo Löbel
Coordenadora de Célula Educativo
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PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP
Foi realizada visita técnica diagnóstica ao “Museu histórico e pedagógico D. João VI / Pinacoteca Municipal
de São José do Rio Preto”, no dia 05 de março de 2013. A visita, teve foco na área de expografia, com duração de 1
dia, e intuito de verificar as condições das mostras apresentadas no Museu, avaliando questões de acessibilidade
expositiva, coerência do discurso espacial da mostra, apresentação dos objetos, recursos de comunicação visual
entre outras questões. A visita identificou demandas locais já levantadas pelos profissionais da instituição e procurou
também levantar outras questões concernentes às mostras apresentadas. O parecer elaborado foi enviado à
diretoria do SISEM.

Quatro itinerâncias a municípios do interior do estado foram organizadas entre a equipe do MCB e
Sisem, apresentando a mostra Patrimônio Paulista: Litoral e Vale do Paraíba. Foram elas:
1.

No município de Taubaté, Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato. De 16 de março e
permanece até 05 de maio de 2013.
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2.

Município de Jacareí, no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. De 16 de até 31 de julho de 2013.

3.

Município de Pindamonhangaba, no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. De 5
de agosto a 30 de setembro.

4.

Município de São José dos Campos, na Associação Joseense para o Fomento da Arte e da Cultura. De 15
de novembro a 15 de Setembro.
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Quatro oficinas foram ministradas pela equipe do MCB, no primeiro e terceiro trimestre. Foram
elas:
1.

Nos dias 20 e 21 de março de 2013, voltadas à capacitação de profissionais de instituições do interior e da
região metropolitana de São Paulo, nas áreas de Comunicação (“Pesquisa - base para uma política de
acervo”) e Pesquisa (Rotinas da comunicação em museus - Programação cultural e imagem institucional:
desafios e oportunidades de divulgação”). Cada uma delas teve duração de 6 horas, distribuídas em 2 dias,
com participação de público superior às 15 vagas abertas, tendo recebido 17 pessoas na oficina de
pesquisa e 22 pessoas na oficina de comunicação. A avaliação do público foi bastante positiva em ambas
as oficinas, resultado verificado por meio de questionário realizado ao final do período.

2.

No dia 06 de setembro, voltada à área de projetos culturais, (“Projetos Culturais e Leis de Incentivo”), com
duração de 5 horas e 24 participantes, e à área educativa (“Jogos Educativos no MCB”) , no dia 20/09 das
com duração de 5 horas e participação de 20 pessoas. A avaliação do público foi bastante positiva em
ambas as oficinas, resultado verificado por meio de questionário realizado ao final do período.
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PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP
Nº

Ação

Indicador de Resultados

Período Meta Realizado
1º Trim

2

2

2º Trim
20

21

22

Realizar ações de capacitação (palestras,
oficinas, cursos) destinadas a profissionais do
interior e da RMSP, no espaço do MCB

Realizar exposições itinerantes em museus e
espaços expositivos do interior e da RMSP

Realizar visitas técnicas diagnósticas e de
assessoramento a museus da RMSP e do
interior, com pareceres elaborados

Nº de ações de capacitação realizadas

Nº de exposições itinerantes realizadas

Nº de visitas técnicas realizadas

3º Trim

%
100%
0

2

2

4º Trim

100%
0

ANUAL

4

ICM %

100%

1º Trim

1

1

100%

2º Trim

1

1

100%

3º Trim

1

1

100%

4º Trim

1

1

100%

ANUAL

4

4

ICM %

100%

1º Trim

1

4
100%

100%
1

100%

2º Trim

0

3º Trim

0

4º Trim

0

ANUAL

1

ICM %

100%

___________________________________
Ana Heloisa Santiago
Coordenadora de Núcleo Técnico
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1
100%

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
O programa de Comunicação e Imprensa do MCB deu continuidade às ações necessárias para a ampla
divulgação da programação realizada pela instituição. As exposições, ações culturais e serviços prestados pelo
museu foram abordados em convites eletrônicos, releases, folder mensal, boletim eletrônico mensal, e, em menor
escala, convites impressos e banners. Todas as peças gráficas produzidas foram enviadas à SEC para aprovação,
assim como a programação mensal.
No último trimestre de 2013, foram produzidos 3 folders mensais de programação, 3 boletins eletrônicos, 12
banners de fachada, além de 37 convites eletrônicos. Com isso, os folders e boletins eletrônicos foram produzidos
de acordo com a meta estabelecida para 2013. O número de convites eletrônicos, no entanto, superou a meta (vide
justificativa da ação 23 abaixo).
O atual site da instituição é atualizado constantemente com as atividades do museu e mantém link para o email da ouvidoria da SEC, na página principal, e link para o site da SEC, além do link para o portal da Transparência
Estadual. Um novo site do MCB está em fase de construção, sendo que, neste momento, o fornecedor contratado
trabalha no desenvolvimento do mesmo. Sua implementação está programada para o primeiro semestre de 2014.
No site atual, além da inserção constante de conteúdo e atualização da agenda cultural do MCB, criamos, no final de
2013, atendendo à ação 26 de acessibilidade de idiomas do plano de trabalho, conteúdos voltados aos visitantes de
fora do Brasil, em inglês e espanhol (imagem abaixo). Diretamente pela home do site atual, o estrangeiro pode
encontrar o histórico do museu e suas características institucionais, além de informações sobre horário de
funcionamento e sobre o restaurante Santinho no MCB, O novo site, que está em desenvolvimento, terá mais
funcionalidades nos idiomas português, inglês e espanhol, além de uma dinâmica reformulada de navegação e
novos recursos.

A divulgação da programação do MCB é feita nas mídias sociais com atualizações constantes nos dias
úteis, destacando a agenda de programação cultural do museu e curiosidades da instituição. Tanto no facebook
como no twitter são publicadas chamadas para as exposições e eventos culturais do museu, convites, vídeos e
informações detalhadas de cada evento. Os conteúdos para as redes sociais são produzidos pelo departamento de
comunicação do MCB com o conceito de curadoria, aprofundando os temas do museu, gerando credibilidade para
as informações e reconhecimento por parte dos seguidores, motivando o crescimento das redes sociais do MCB.
O MCB possui um perfil no Facebook, que manteve os 5.000 amigos (máximo permitido pela rede social
para perfis), e conquistou mais de mil e quinhentos novos seguidores no último ano. Entre setembro e dezembro de
2013, passamos de 5.080 para 5.465 seguidores. Vinculadas ao usuário, há fan pages específicas para programas
do museu: Núcleo Educativo com 185 seguidores, Prêmio Design MCB com 1.102 seguidores e Música no MCB
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com 268 seguidores, além uma fan page institucional que passou, de setembro ao final de dezembro, de 3.820 para
4.386 seguidores. Temos trabalhado intensamente para alimentar todas as páginas do MCB no Facebook e para
aumentar ainda mais a repercussão de todos os temas relacionados ao museu. O Twitter, que tinha menos de 10 mil
seguidores até março deste ano, agora tem 12.287.
No âmbito da divulgação da programação cultural e do conteúdo institucional do MCB, manteve-se a
parceria com o programa Living Design, da rádio Iguatemi Prime, que produz boletins assíduos sobre a programação
do MCB, com audiência de 18.515 ouvintes por minuto. Os sites ARQ!BACANA e Vitruvius continuam dando
destaque à programação do MCB, em notícias publicadas periodicamente em suas páginas.
Locada internamente desde 2012, produzindo diariamente releases e notas à imprensa das ações que
envolvem o MCB como uma agência de notícias permanente, a assessoria de imprensa do museu conquistou
importantes espaços nos diferentes segmentos de imprensa, com 646 inserções no 4º trimestre de 2013, com
destaque para as matérias relacionadas às exposições da Bienal de Arquitetura no MCB e do 27º Prêmio Design. Ao
longo de 2013, foram quase 3 mil inserções sobre o MCB em todos os segmentos de mídia, abordando a agenda
cultural do museu e seu conteúdo institucional.
A impressão do folder de programação mensal tem a tiragem atual de 12.500 exemplares, com postagem
de 7 mil unidades ao mailing da cidade de São Paulo, e distribuição para focos de grande concentração de seu
público-alvo e redondezas, parceiros das programações, Secretaria de Estado da Cultura, SPTuris, La Pasta Gialla,
L´artiste, Cozinha da Vizinha, Ame Jardins, Adress Cidade Jardim, Banca Jardins, Blue Tree Tower, Cia de Copos,
Clube Pinheiros, Hotel Clarion Jardim Europa, Hotel Golden Tower, Hotel Radisson, Hotel Transamerica Flat Faria
Lima, Istituto Europeo di Design, Meliá Jardim Europa, Meliá Tryp Iguatemi, Meliá Tryp Itaim, Meliá Tryp Jesuíno
Arruda, Fundação Cultural Ema Gordon Klabin, Restaurante do Bolinha, Associação Escola da Cidade e
Restaurante Quattrino.

A comunicação com as faculdades de arquitetura e design da cidade de São Paulo foi intensificada, com
envio de folder e boletim mensal para os coordenadores de área e também para os responsáveis pela biblioteca. Em
permanente atualização, o mailing do MCB chegou aos 16.378 registros.
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PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Nº

23

24

Ação

Indicador de Resultados

Produzir convites eletrônicos para envio para
mailing list, com prévia aprovação de
Nº de convites eletrônicos produzidos
proposta editorial e layout pela SEC

Produzir boletins eletrônicos para envio para
mailing list, com prévia aprovação de
proposta editorial e layout pela SEC

Nº de boletins eletrônicos produzidos

Produzir folder mensal com prévia
Folder mensal elaborado
25 aprovação de proposta editorial e
aprovado pela SEC
layout pela SEC

Período

Meta

Realizado

%

1º Trim

15

23

153%

2º Trim

15

35

233%

3º Trim

15

30

200%

4º Trim

15

37

247%

ANUAL

60

125

ICM %

100%

1º Trim

3

3

100%

2º Trim

3

3

100%

3º Trim

3

3

100%
100%

208%

4º Trim

3

3

ANUAL

12

12

ICM %

100%

100%

1º Trim 2

2

100%

2º Trim 3

3

100%

e 3º Trim 3
4º Trim 3

3

100%

3

100%

ANUAL 11
ICM %

11

100%

100%

1º Trim

0

2º Trim

0

Implantar recurso de acessibilidade de
Recurso de acessibilidade de 3º Trim
idioma por meio da versão do site para
idioma (inglês e espanhol)
26
inglês e espanhol (excluídas as páginas
4º Trim 1
implantado
referentes à agenda cultural)

0
1

ANUAL 1
ICM %

100%

1

100%

Justificativa ação 23

Devido ao sucesso da programação cultural do MCB no 4º trimestre de 2013, foram produzidos 37 convites,
enquanto a meta esperada era de 15. Para 2013, também foi superada a meta de 60 convites, chegando a um
número total de 125 peças ao longo de todo o ano. Isso ocorreu sem o dispêndio extra de orçamento por meio de
parcerias para enriquecer a programação cultural e do consequente trabalho da equipe interna de comunicação na
produção de novos convites. Neste caso, deve-se considerar também o fato de que o orçamento vinculado ao plano
de trabalho não prevê a maior parte dos eventos da agenda cultural do MCB, fazendo com que a estimativa
antecipada de produção de convites eletrônicos para comunicá-los fique bastante prejudicada; o indicador desta
meta resulta diretamente da quantidade de eventos que poderá ser oferecida no decorrer do exercício. Como dito
anteriormente, a superação desta meta resulta do esforço constante desta gestão na captação de recursos
adicionais e/ou estabelecimento de parcerias para a construção de uma programação intensa e variada, sempre em
sintonia com as áreas de vocação específica da instituição, através da realização das metas condicionadas.

______________________________________
Filipe Bezerra
Coordenador de Comunicação
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100%

Edificações: Manutenção Predial e Conservação Preventiva
Em 2013, ações de adequação no espaço que abriga o servidor de dados do MCB, seguindo plano de
melhorias para o ambiente de TI, foram realizadas garantindo maior segurança aos arquivos virtuais do museu. A
adequação consistiu na execução de uma cabine fechada e climatizada e aquisição de um novo servidor de dados
com maior capacidade de armazenamento.
Destaca-se também a execução da obra de drenagem do jardim, que sofria periodicamente com
alagamentos recorrentes na época das chuvas em função da exaustão do antigo sistema de drenagem. Ainda no
final de 2012 foi contratado um engenheiro hidráulico (Empresa LTP engenharia), que projetou novo sistema para
vazão das águas pluviais que acumulavam na área gramada. No primeiro trimestre, foi realizada a contratação da
empresa construtora In loco para execução do projeto, que previa escavação de valas para instalação de tubos
drenantes sob o gramado, bombas de vazão à água, recolhida em poço de armazenamento, além da alteração de
níveis do Jardim para facilitar escoamento superficial. A obra foi finalizada em julho de 2013, com replantio de grama
(espécie Santo Agostinho) apropriada ao uso intenso e à insolação da área.
A obra de reforma e readequação do restaurante do museu, iniciada no mês de fevereiro, teve
acompanhamento permanente da equipe técnica do museu, que verificou os projetos e observou rotineiramente o
andamento de sua execução. As adequações promoveram melhorias de infraestrutura elétrica e hidráulica , de
controle climático do espaço e dos sistemas de exaustão com melhores equipamentos para o preparo das refeições.
Consequentemente, houve aumento na capacidade de atendimento e melhoria na qualidade do serviço oferecido ao
público do Museu. A reforma foi concluída em abril e a nova operação teve excelente aceitação por parte do público.
Ainda no âmbito da adequação das instalações do Museu, ressalta-se a recuperação da estrutura e a troca
do toldo de cobertura do terraço, que já se encontrava bastante deteriorado pela ação do tempo, com inúmeras
goteiras, que prejudicavam a comercialização do espaço para eventos e bom atendimento ao público da Música,
palestras, debates e oficinas realizados neste espaço.
A partir de uma reavaliação do modelo das planilhas de rotinas de manutenção, o Plano de Manutenção
Preventiva do MCB foi reelaborado em sua totalidade no início de 2013, buscando melhorias na precisão da
especificação dos equipamentos e espaços verificados e requalificação da equipe, com maior eficiência das ações
de manutenção. Operações regulares de manutenção preventiva e corretiva foram executadas, tanto na área
expositiva, quanto nas áreas técnico-administrativas do museu, com entrega trimestral dos relatórios de
acompanhamento.
No segundo trimestre de 2013 foi realizado o treinamento da brigada de incêndio com 19 membros da
equipe do Museu da Casa Brasileira. O treinamento foi realizado em campo com aula teórica e prática. O processo
de renovação do AVCB do Museu da Casa Brasileira está em andamento desde o primeiro trimestre de 2013,
quando foi contratada a empresa de consultoria Moscardo Engenharia para assessoria no processo de renovação.
Desde janeiro, foram realizadas ações no sentido de preparar a edificação para que estivesse totalmente regular
para a vistoria dos bombeiros, como troca da sinalização por placas luminescentes, recarga dos extintores
(conforme previsto no plano de manutenção preventiva e realizado regularmente), treinamento da brigada de
incêndio (anual), e fiscalização das circulações e rotas de fuga para que estivessem de acordo com o projeto
aprovado nos bombeiros. Após providências tomadas, foi solicitada a vistoria, que ocorreu no dia 10 de Maio de
2013, antes do vencimento do AVCB vigente. A vistoria apresentou comunique-se, para o qual foram tomadas todas
as providências cabíveis. Foi exigida, no entanto, a emissão de laudos de flamabilidade de materias que, em
segundo retorno do Corpo de Bombeiros, compreendemos ser de competência exclusiva do IPT. Os laudos estão
sendo providenciados para chamada de nova vistoria do corpo de bombeiros, em que se espera obter a renovação
do documento.
O processo de regularização do imóvel do museu da casa brasileira para obtenção do alvará de
funcionamento de local de reunião está em andamento desde 2011, quando foi contratada a empresa Soluções
Consultoria para realização de um estudo de viabilidade técnica, com levantamento das necessidades do imóvel
para regularização, bem como das providências junto à Prefeitura Municipal de São Paulo. Já em 2011, averiguouse que o imóvel constava como irregular na prefeitura devido a um acréscimo de área que supõe-se ser relativa à
cobertura do terraço, já integrada à edificação há muitos anos em outras gestões, do qual o Museu não pode
prescindir para realização de eventos próprios e privados. Para regularização do espaço do terraço, aventou-se na
época a compra de CEPACS, cotas vendidas pela prefeitura para regularização de acréscimos de área. Contudo,
essa possibilidade mostrou-se inviável pelo alto custo envolvido na compra das cotas. Desde então, fomos
orientados a entrar com processo de obtenção de alvará para reforma e mudança de uso, a partir do qual seria
possível obter posteriormente o alvará de funcionamento de local de reunião. Este processo foi iniciado e tramita
junto à prefeitura.
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Foi realizada quinzenalmente durante todo o ano a desratização e bimestralmente a desinsetização, com a
empresa contratada “Ecopragas”.

Foram realizadas outras ações corriqueiras de manutenção, visando à sustentabilidade ambiental, como:
conserto de pequenos vazamentos, regulagem periódica das válvulas de descarga e dos temporizadores das
torneiras, uso de aeradores de água para torneiras, coleta seletiva com lixeiras e sacos específicos implantados nas
áreas sociais e administrativas do museu e contratação de empresa especializada para coleta do lixo reciclável.
Além disso, foi oferecido a todos os funcionários do museu e funcionários do restaurante uma palestra
esclarecimento sobre a importância da separação do lixo reciclável.

______________________________________
Ricardo Teiji Saito
Coordenador de Manutenção
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PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
No programa de gestão administrativa financeira, esta gestão mantém o empenho na captação de recursos
e/ou estabelecimento de parcerias que possibilitem a realização das ações condicionadas, garantindo ao MCB uma
agenda cultural com uma programação intensa e diversificada, sempre pertinente a área de vocação especifica da
instituição.
Durante o ano de 2013 todas as metas fixadas foram atingidas, tendo sido, portanto, entregues nos prazos
estabelecidos conforme o plano de trabalho.
Todos os indicadores se mantiveram dentro dos patamares estabelecidos pelo contrato de gestão.
Durante o ano de 2013 foi dada a continuidade na atualização da Tabela de temporalidade e do plano de
classificação conforme implantado em 2010.
Há um grande esforço desta gestão na captação de recursos próprios. No ano de 2013, a meta de captação
prevista de R$515.000,00 foi superada em 194%, totalizando 1.010.035,67 (Recursos por meio de geração de
receitas operacionais + Recursos por meio de projetos incentivados), conforme demonstrado na tabela do programa
de gestão administrativa.
Durante o ano de 2013 esta gestão manteve o empenho no aprimoramento dos processos e rotinas que
possibilitem a eficiência e transparência na utilização dos recursos e no atendimento às auditorias, instâncias de
controle e pedidos adicionais de informações, com foco nos modelos solicitados e prazos estipulados. Abaixo estão
relacionadas todas as atividades e processos revistos durante o ano, com o objetivo de melhorar a eficiência e
reduzir os custos da instituição.
Segundo trimestre 2013
•
•
•
•
•
•

Implantação de novo fluxo de caixa diário com previsão de 60 dias, ferramenta que permitirá
o planejamento mais acurado da gestão de recursos.
Acompanhamento intensivo na gestão contábil, gerando indicadores que permitam a diretoria
do MCB o acompanhamento mais rigoroso dos recursos do real x orçado 2013.
Implantação do acompanhamento mensal do orçamento através do regime de competência,
conforme as regras e diretrizes contábeis.
Estabelecimento de rotinas internas e processos para implantação do novo modelo de
relatório trimestral de atividades, em consonância com o modelo estabelecido pela UPPM.
Foco na redução de custos operacionais do MCB.
Recebimento através de cartão de crédito e debito referente á entrada na bilheteria.

Terceiro trimestre 2013
•
•
•

Iniciamos no terceiro trimestre os preparativos para a auditoria independente do exercício de
2013 que será executado pela KPMG Auditores Independentes.
Continuidade no acompanhamento mensal do orçamento através do regime de competência,
conforme as regras e diretrizes contábeis.
Pagamentos via sistema eletrônico – Iniciamos em setembro a aprovação dos pagamentos
via bankline, melhorando os processos financeiros e otimizando o trabalho dos colaboradores
financeiros e da diretoria.

Quarto trimestre 2013
•
•

Finalização da auditoria referente ao período de jan13 a set13. O último trimestre do ano foi
finalizado no mês de janeiro de 2014.
Criação dos manuais de atividades por setor, melhorando o desempenho de toda a equipe
administrativa financeira.
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PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Nº

27

Ação

Indicador de Resultados

Atualizar a relação de documentos de
arquivo a partir da aplicação da Tabela de
Temporalidade e do Plano de Classificação,
conforme legislação

Relação de documentos atualizada

Período

Meta

Realizado

1º Trim

0

2º Trim

0

3º Trim

0

4º Trim

1

1

ANUAL

1

1

ICM %

100%

1º Trim

28

29

Captar recursos por meio de geração de
receitas operacionais (bilheteria, receita de
cessão remunerada de uso de espaços e
contratos de restaurante, café, loja,
estacionamento).

8,24% do repasse do exercício no
contrato de gestão, equivalentes a R$
515.000,00

0
2

0

2

3

150%

ANUAL

2

5

ICM %

100%

3º Trim
4º Trim

Captar recursos por meio de projetos
incentivados

250%

1º Trim

85.000

68.058

80%

2º Trim

140.000

195.377

140%

3º Trim

140.000

216.476

155%

4º Trim

150.000

398.950

266%

ICM %

30

0

ANUAL 515.000

2% do repasse do exercício no
contrato de gestão, equivalentes a R$
125.000,00

100%
100%

2º Trim
Submeter projetos para captação de recursos
via leis de incentivo, fundos setoriais, editais Nº de projetos submetidos
públicos e privados

%

878.861

100%

171%

1º Trim

0

2º Trim

0

3º Trim
4º Trim

0
125.000

ANUAL 125.000
ICM %

131.175 105%
131174,6

100%

Justificativa Ação 29
No 4º trimestre a busca pelo espaço do MCB para realização de eventos privados foi superior em relação
aos outros trimestres, como de praxe. O período é mais propício a realização de eventos de confraternização e
premiações por parte das empresas, que durante todo o ano foram trabalhadas em ações de prospecção pelo
núcleo de eventos e captação do MCB. A receita adquirida com cessão onerosa de espaço durante o 4º trimestre foi
de R$228.952. Apesar das dificuldades enfrentadas durante o ano, a meta pode ser superada dado o bom
desempenho da cessão onerosa de espaço e o acréscimo das parcerias realizadas, principalmente com os grupos
musicais do projeto Música no Museu que, ao se apresentarem gratuitamente, propiciaram termos gratuidade
contabilizados no valor total de R$ 82.000,00 (valor dos cachês não cobrados).

______________________________________
Marco Antonio L. Alves
Diretor Adm. Financeiro
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105%

METAS CONDICIONADAS
Em 2013 foram realizadas 08 exposições temporárias além daquelas previstas no plano de trabalho,
produzidas em parceria ou com captação própria de recursos. Foram elas:
1.

Giugiaro: 45 anos de design italiano
A mostra apresentou o trabaho dos designers Fabrizio Giugiaro e Giorgetto Giugiaro, fundadores da
Italdesign. Célebres pelo design de automóveis, os Giugiaro desevolvem também outros equipamentos de
transporte, como trens de alta velocidade, equipamentos esportivos e eletroeletrônicos.
7 de fevereiro a 31 de março de 2013
Público: 14.760

2.

BID 8|10|12 – Bienal Ibero-americana de design
A mostra apresentou uma seleção de peças das três últimas edições da BID em Madri, exposição que
acontece a cada dois anos. No MCB, a exposição foi composta de trabalhos representativos de diferentes
categorias do design, produzidas nos últimos 20 ano nos países ibero-americanos, nas áreas de design
gráfico, moda, têxtil, digital e produto e design de interiores.
De 16 de abril a 16 de junho de 2013
Público: 21.060

3.

Local x Global: a arquitetura como lugar
No âmbito do ano de Portugal no Brasil, “Local x GFlobal: a arquitetura como lugar” apresentou um recorte
da produção arquitetônica de Portugal a partir do tema “casa”, em paralelo com outros países de língua
portuguesa.
De 16 de abril a 9 de junho
Público: 18.926
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4.

Tavoletta
Dos estudos sobre perspectiva do arquiteto renascentista Filippo Brunelleschi às possibilidades criadas
pela tecnologia digital hoje, a mostra Tavoletta propôs a discussão da fotografia de forma lúdica e interativa,
por meio do trabalho de Arnaldo Pappalardo. A mostra apresentou ainda a instalação de uma câmara
escura no jardim do museu.
De 10 de agosto a 22 de setembro
Público: 16.696

5. Balanços Meltdown, de Tom Price
O MCB iniciou em agosto de 2013 projeto de ocupação de um espaço no jardim que deverá acolher
balanços de designers brasileiros e estrangeiros, que deverá continuar em 2014. O britânico Tom Price
deu início ao projeto, com dois assentos feitos a partir da prensagem aquecida em moldes sobre materiais
diversos.
De 17 de agosto a 22 de setembro
Público - conversa com Tom Price no Jardim: 54 pessoas

6.

Balanços Bodocongó, de Sérgio Matos
Com influência da cultura artesanal nordestina, Sergio Matos propôs para o jardim do mcb balanços
produzidos com corda e colheres de pau.
De 5 de outubro a 3 de novembro
Público- conversa com Sergio Matos no Jardim: 97 pessoas
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7.

Pioneiros do design brasileiro: Fábio Alvim
Em paralelo à 27ª edição Do Prêmio Design MCB, o museu apresenta o criados de objetos, gravuras e
joias, Fabio Alvim, que notabilizou-se pelo design de luminárias como a “Concha”, exibida na mostra,
catalogada pelo MoMA. A peça esteve exposta com textos e imagens de outros trabalhos na área de
iluminação.
De 26 de novembro a 26 de janeiro:
(fechamento de público em janeiro de 2014)

8.

Balanços Sobra, de Zanini de Zanine
O designer Zanini de Zanine apresenta no MCB os balanços “Sobra”, construídos a partir de fragmentos de
madeira de demolição de seu ateiliê.
De 9 de novembro a 30 de janeiro
(fechamento de público em janeiro de 2014)
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METAS CONDICIONADAS: EVENTOS

Em 2013 foram realizadas 04 oficinas pelo núcleo educativo do Museu, em cumprimento a ação nº32B.
Em 18 de maio de 2013 foi realizada a primeira oficina de papietagem na ocasião da Virada Cultural; dado
o sucesso desta primeira realização, a oficina foi replicada em outras ocasiões dentro do programa Uma Tarde no
Museu. Outra oficina temática que abordou uma brincadeira popular da cultura brasileira, foi a oficina do dia das
crianças, realizada dia 26/10/2013. Dia 07/12/2013 foi realizada a Oficina educativa sobre o Premio Design, à época
em cartaz, onde o publico era convidado a lançar um olhar criativo sobre o design nacional. E em 14/12/2013 o
nucleo educativo do MCB juntamente com a Associação finlandesa Construamos a Cidade e o coletivo Archizoom,
ligado ao Museu de Arquitetura de Bogotá, ofereceram a oficina especial de férias – Casa da Musica e Estrutura
Geodésica.
Oficina de Papietagem – Publico: 29 pessoas
Oficina do mês das Crianças – Público: 13 pessoas
Oficina Educativa - Premio Design MCB: 8 pessoas
Oficina especial de férias – Casa da Musica e Estrutura Geodésica: 39 pessoas
A ação 33 referente à realização de palestras, e à qual agrupamos também as atividades caractrizadas
como debates, foi a ação com maiores índices de superação. Abaixo a lista dos eventos referentes a esta ação, que
totalizaram 20 atividadesl:
13/03/2013 – Palestra Arq! Bacana - A construção de uma trajetória profissional. Público: 219 pessoas
17/04/2013 – Debate BID – Re-conhecendo o design Ibero-americano. Público: 74 pessoas
15/05/2013 – Arq!Bacana – Arquitetura e Urbanidade com escritório Loeb Capote Arquitetura e Urbanimos. Publico:
59 pessoas
29/06/2013 – Tenet – Tecendo na net. Publico: 80 pessoas
29/06/2013 – Palestra Eduardo Souto Moura. Publico: 509 pessoas
21/08/2013 – Palestra Arq! Bacana – Arquitetos e cidade: intervenções em assentamentos precários. Publico: 165
pessoas
24/08/2013 – Conversa com Arnaldo Pappalardo e convidados sobre exposição Tavoletta. Publico: 58 pessoas
15/10/2013 – Palestra Arq!Bacana – Uma Arquitetos: projetos recentes. Publico: 83 pessoas
16/10/2013 – Debate com o escritor Milton Hatoum e Drauzio Varella em ocasião do lançamento do Livro Um Brasil
Gigante. Publico: 250 pessoas
28/10/2013 – Intercambio luso-brasileiro no campo da arquitetura- Arquitetura Portuguesa: Coletivo I – Cidade e
infraestrutura. Publico 77 pessoas
28/10/2013 - Intercambio luso-brasileiro no campo da arquitetura- Arquitetura Portuguesa: Debate – conversas,
cidade e sociedade I. Publico 145 pessoas
28/10/2013 - Intercambio luso-brasileiro no campo da arquitetura- Arquitetura Portuguesa: Debate – Entre Culturas
e entre cidades. Publico (contabilizado junto com a debate anterior)
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29/10/2013 - Intercambio luso-brasileiro no campo da arquitetura- Arquitetura Portuguesa: Coletivo II – Cidade e o
modus de habitar. Publico 57 pessoas
29/10/2013 - Intercambio luso-brasileiro no campo da arquitetura- Arquitetura Portuguesa: Debate – conversas,
cidade e sociedade II. Publico 37 pessoas
30/10/2013 - Intercambio luso-brasileiro no campo da arquitetura- Arquitetura Portuguesa: Debate – Encontro da
profissão. Publico (contabilizado abaixo)
30/10/2013 - Intercambio luso-brasileiro no campo da arquitetura- Arquitetura Portuguesa: Coletivo III – Cidade e
uso-fruto. Publico 82 pessoas
30/10/2013 - Intercambio luso-brasileiro no campo da arquiteturaArquitetura Portuguesa: Debate –
Desenvolvimento da cidade: da provocação à pratica. Publico (contabilizado abaixo)
30/10/2013 - Intercambio luso-brasileiro no campo da arquiteturaencerramento – João Carrilho da Graça. Publico 72 pessoas

Arquitetura Portuguesa: Palestra de

06/11/2013 – Debate 7 visões da paisagem. Publico: 122 pessoas
29/11/2013 – Debate A contribuição de Fabio Alvim para o design de autor no Brasil. Publico: 47 pessoas

A ação 34 também teve a meta superada, porém em menores proporções. Abaixo a lista dos 11 livros lançados em
2013:
12/03/2013 – Lançamento de livro – Arquitetura: uma experineica na área da saúde. De joão Filgueiras Lima.
Publico 298 pessoas
17/08/2013 – Design Weekend - Lançamento conjunto de livros. Publico: 308 pessoas
- Mobiliário no Brasil: Origens da produção e da industrialização, de Maria Angélica Santi
- Catálogo “Casas do Brasil – Habitação ribeirinha na Amazonia.
- Arc Design – Pré lançamento do anuário Design no Brasil 2014
19/09/2013 – Lançamento de livro – Banana, Barro e Mandioca. De Monica Montoro. Público: 106 pessoas
16/10/2013 – Lançamento de livro – Um Brasil Gigante. Publico: 250 pessoas
28/10/2013 – Lançamento editorial – CdO Cadernos de Obra. Publico: 145 pessoas
08/11/2013 – Lançamento de livro - Sobre Bola e outros projetos. De Eduardo Longo. Publico: 403 pessoas
03/12/2013 – Lançamento Conjunto de livros – Volumes III e IV Coleção Patrimonio Paulista e Livro Capital: São
Paulo e seu patrimonio Arquitetonico. Publico: 153 pessoas
-Capital: São Paulo e seu patrimonio Arquitetonico. De Juan Esteves
- Escolas Republicanas. Patrimonio Escolar: Uma saga republicana. De Margarida Cintra Gordinho e Fotografias de
Iatã Canabrava, Malu Teodoro e Vinicius Assencio
- À caminho do Oeste. De Margarida Cintra Gordinho e Fotografias de Iatã Canabrava, Malu Teodoro e Vinicius
Assencio
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A ação 35, realização de show musicais do projeto Musica no Museu, cumpriu perfeitamente a meta
estabelecida, entretanto, as apresentações não foram financiadas com verba incentivada via Lei Rouanet. Como o
projeto não recebeu aportes de patrocinadores a realização teve de ser viabilizada através de parceria com os
grupos musicais que aceitaram se apresentar sem o recebimento de cachê, sendo os demais custos arcados
recursos captação própria. Abaixo a lista dos 41 espetáculos e os respectivos números de público recebido:
10/02 – Especial Grito de Carnaval - Grupo Cantadeira. Público: 604 pessoas
24/02 – Mutrib – Primeiras Viagens. Público: 1.108 pessoas
17/03 - Daniel Maudonnet Noneto. Público: 500 pessoas
24/03 - OCAM/USP - Orquestra de Câmara da ECA. Público: 660 pessoas
07/04 - Lucas Bonetti Octeto convida Fernando Corrêa. Público: 303 pessoas
14/04 - LUIZA TOLLER – “O rio da minha aldeia”. Público: 286 pessoas
21/04 – Patavina Jazz Club “Tranca a porta e joga a chave”. Público: 510 pessoas
28 /04 - Quinteto Sopro Novo Yamaha – “Cambia”. Público: 427 pessoas
05/05 – LA VENEXIANA- Grupo Renascentista Italiano. Público: 664 pessoas
12/05 – ROBERTA OLIVEIRA – “Confidências do Samba Paulista” . Público: 209 pessoas
19/05 – ORQUESTRA ARTE BARROCA “O ballet de corte – A música nos tempos de Luís XIV’
Público: 526 pessoas
26/05 – VITOR LOPES E EMILIANO CASTRO – Harmônica e Violão de 7 Cordas
Público: 462 pessoas
02/06 – Conversa Ribeira – Lançamento do CD “Águas Memórias”. Público: 203 pessoas
09/06 – Orquestra Pinheiros – C’est si bon! (Música popular francesa). Público: 681 pessoas
16/06 –BIG BAND DA SANTA – Música Instrumental. Público: 321pessoas
23/06 - SPEAKIN’ JAZZ BIG BAND – GRANDES MESTRES DO JAZZ. Público: 335 pessoas
30/06 – GABRIEL GROSSI SEXTETO – Lançamento do CD “URBANO”. Público: 166 pessoas
07/07 - GRUPO VOCAL EMESP. Composições Nacionais e Internacionais. Público: 243 pessoas
14/07 – CAROL ANDRADE TRIO - Lançamento do CD “Outras Mulheres”. Público: 349 pessoas
21/07 – DUO SPACCAROTELLA E OSWALDINHO DO ACORDEON. Público: 411 pessoas
28/07 – QUARTETO QUADRANTES – Lançamento do CD “Passos Largos”. Público: 262 pessoas
04/08 – BANDINHA POPULAR “Choros e Maxixes”. Público: 529 pessoas
11/08 – NOVAS TENDÊNCIAS – GRUPO DE CÂMARA. Pianistas: Rodrigo Vitta e Ricardo Abrahão
Público – 373 pessoas
18/08 – CAFÉ TANGO TOCA ASTOR PIAZZOLLA – pianista: Pedro Assad. Público: 640 pessoas
25/08 - CELINA CHARLIER, FÁBIO PELLEGATTI E REGINA SCHLOCHAUER
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“DOMINGO COM BACH’ – flauta, cello e cravo. Público: 552 pessoas
01/09 – DA GAFIEIRA com CARLA CASARIM – Música Brasileira. Público: 382 pessoas
08/09 – PABLO LAPIDUSAS – PIANO SOLO. Lançamento do CD “Estrangeiro”. Público: 410 pessoas
15/09 – GRUPO ARATICUM – Lançamento do CD “TARDE”. Público: 436 pessoas
22/09 – FERNANDO CASELATO, SWAMI JR E LUIZ GUELLO – violões, viola e bateria. Público: 237 pessoas
29/09 – CORAL USP – GRUPO TENDAL ‘Yes, nós temos banana”. Público: 298 pessoas
06/10 - TONINHO FERRAGUTTI E NONETO EMESP – 4ª MOSTRA TOM JOBIM EMESP
Público: 446 pessoas
13/10 – OCAM – ORQUESTRA DE CÂMARA DA ECA/USP. Público: 441 pessoas
20/10 – HERCULES GOMES- piano solo – Lançamento do CD Pianíssimo. Público: 300 pessoas
27/10 – CORALUSP – GRUPO TARDE – “Canta, Canta Mais”. Público: 393 pessoas
03/11 – DANI E DÉBORA GURGEL QUARTETO- Lançamento do CD “UM”. Público: 372 pessoas
10/11 – LUIS FELIPE GAMA E ANA LUIZA QUARTETO. Público: 319 pessoas
17/11 – BANDA JUVENIL DO GURI/EMESP – série Diálogos Culturais. Público: 159 pessoas
24/11 – GRUPO AUM – Lançamento do CD “Turmalina”. Público: 306 pessoas
01/12 – ORQUESTRA SINFÔNICA CARLOS GOMES. Público: 293 pessoas
08/12 – ORQUESTRA SINFÔNICA INFANTO-JUVENILGURI- Série Diálogos Culturais/Série Guri na Comunidade.
Público: 271 pessoas
15/12 – ORQUESTRA PINHEIROS E CORAL ECP – “TEMPO DE NATAL – 2013”. Público: 606 pessoas
A ação 36 não pôde ser realizada por não hever aportes financeiros para o projeto; a ação somente era
prevista de ser efetivada caso pudesse ser viabilizada com recursos patrocinados pela lei de incentivo. O projeto em
questão, Música no Museu da Casa Brasileira, que inclui a gravação do dvd, teve seu prazo de captação prorrogado
para o ano de 2014.
A ações 37 e 38 também não puderam ser concretizadas pela impossibilidade de obtenção de recursos
incentivados que as suportassem. Tratam-se de metas condicionadas a aprovação/captação dos respectivos
projetos em editais ou leis de incentivo; não são mais passíveis de realização. O projeto da ação nº 37 não foi
aprovado no edital da SEC, e o projeto da ação nº 38 foi arquivado no Minc devido ao longo período sem captação.
Ambas as metas devem ser desconsideradas para os próximos exercícios, uma vez que os projetos deverão passar
por uma análise interna da equipe do MCB e ter seus escopos reformulados.
A ação 39 foi plenamente cumprida. Em 25 de janeiro de 2013 comemoramos o aniversário de São Paulo e
em 12 de outubro de 2013 foi programado um dia especial para as crianças (além da apresentação musical, o
núcleo educativo preparou uma oficina educativa abordando brincadeiras da cultura popular brasileira).
25/01 – Apresentação musical Projeto Coisa Fina – Big Band. Público: 352 pessoas
12/10 – Apresentação musical Brasileirinhos 2 – Publico: 517 pessoas
A ação 40 também era prevista de ser realizada somente se houvesse captação ou aporte adicional
específicos para este fim; como não houve recursos específicos para viabilizar sua execução, a meta não foi
realizada.
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Nº

Ação

METAS CONDICIONADAS
Indicador de Resultados

Período Meta Realizado
1º Trim.
2º Trim.

Realizar exposições temporárias com
32
conteúdos relacionados às áreas de vocação
A
do MCB(vide Descritivo anexo)

32 Realizar cursos, oficinas e workshops para o
B público em geral (vide Descritivo anexo)

33

Realizar palestras para o público (vide
Descritivo anexo)

Nº de exposições

Nº de cursos realizados

Nº de palestras realizadas

3º Trim.

6

4º Trim.
ANUAL

6

ICM %

100%

Nº de lançamentos realizadas

33%

2
2

33%
33%
117%
0%

2º Trim.

1

50%

0
3

0%

3º Trim.

2

4º Trim.
ANUAL

2

ICM %

100%

150%

4
200%

1º Trim.

1

17%

2º Trim.

4

67%

2
13

33%

3º Trim.

6

4º Trim.
ANUAL

6

ICM %

100%

3º Trim.

333%
1

25%
0%

4
4
6

ANUAL

4

ICM %

100%

3º Trim.

217%

20

4º Trim.

2º Trim.
Nº de apresentações

2

0

100%
150%

11

1º Trim.
Realizar apresentações musicais do projeto
35 Musica no Museu – Via lei de incentivo (vide
Descritivo anexo)

17%

1º Trim.

2º Trim.
Realizar lançamento de livro para o público
(vide Descritivo anexo)

1

7

1º Trim.

34

%

40

4º Trim.
ANUAL

40

ICM %

100%

275%
4

10%

13

33%

13
11

33%
28%

41
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103%

METAS CONDICIONADAS
Nº

Ação

Indicador de Resultados

Período

Meta

1º Trim.
2º Trim.
Realizar gravação do DVD duplo do projeto
36 Musica no Museu – Via lei de incentivo(vide
Descritivo anexo)

DVD gravado e lançado

3º Trim.

0%
0%

ANUAL

1

ICM %

100%

3º Trim.

0

0

0%
0%

ANUAL

1

ICM %

100%

3º Trim.

0

Nº de programas temáticos
realizados

0

0%
0%

ANUAL

1

ICM %

100%

3º Trim.

0

50%
0%

2

0%
1

ANUAL

2

ICM %

100%

3º Trim.
Nº de títulos publicados

0%
1

4º Trim.

2º Trim.

0%
0%

1

50%

2

1º Trim.
Publicação de livros com conteúdos que
abordem as áreas de vocação do MCB, tais
como arquitetura, design, paisagismo,
40
urbanismo, patrimônio, mobiliário, tesauros
e/ou sistemas descritivos relacionados ao
acervo e outros.

0%

4º Trim.

2º Trim.

0%
0%

1

1º Trim.
Realizar programas temáticos: Aniversário da
39 Cidade:
Dia das Crianças:
(vide Descritivo anexo)

0%

4º Trim.

2º Trim.
1 projeto executado

0%
0%

1º Trim.
Formação de jovens cegos ou com baixa
visão para realização de visitas educativas
38 voltadas ao publico e a instituições
relacionadas ao tema – Via lei de
incentivo(vide Descritivo anexo)

0

4º Trim.

2º Trim.
1 catalogo publicado

%

1

1º Trim.
Publicar um catálogo do acervo da coleção
37 Crespi Prado exposta no MCB. Proac edital
14(vide Descritivo anexo)

Realizado

100%
0

0%
0%

3

0%

4º Trim.

0%

ANUAL

3

0

ICM %

100%

Justificativa Ação 32B
As oficinas educativas do MCB são planejadas de acordo com a programação do período em
questão. Além das oficinas que aconteceram dentro da programação Uma Tarde no Museu, em algumas datas
pontuais o núcleo educativo ofereceu também ao público do Museu oficinas educativas especiais. Estas atividades
propuseram uma interação extra do público com o tema vocacional do Museu, e todas elas estiveram condicionadas
à realização de uma atividade paralela. A exemplo do último trimestre de 2014 tivemos 1 oficina especial que
aconteceu dentro da programação do dia das Crianças, e outras 2 oficinas extras que foram propostas, uma dentro
do período expositivo do Prêmio Design, e outra no início das férias escolares, em dezembro. A superação desta
meta decorre da possibilidade de qualificação da equipe interna para oferta das oficinas, aliada à programação
cultural que as propicie, e não implicou em aporte adicional de recursos.
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0%

Justificativa Ação 33
O número de palestras ofertadas no 4º Trimestre se deu devido à realização do evento de Intercâmbio lusobrasileiro “Arquitetura Portuguesa – Discrição é a Nova Visibilidade” realizado de 28 à 30 de outubro. Na ocasião
uma comissão de Portugal esteve presente no evento promovendo a interação entre os profissionais da classe e
estudantes de arquitetura, dos dois países, em 3 dias de evento. Na agenda da programação, somente deste
evento, foram organizadas 9 palestras, motivo pelo qual justifica-se o alto índice de superação desta ação. A
realização se deu através de parceria com a Estratégia Urbana, que arcou com todos os custos do evento; a
superação da meta, portanto, não implicou em aporte adicional de recursos.

Justificativa Ação 34

O lançamento de livros na programação do MCB teve a meta superada e ultrapassada em 20% no segundo
semestre. No 3º e 4º trimestres houve maior número de publicações e consecutivamente maior busca por parte de
editoras para locais de lançamento de livros, e como os títulos eram condizentes e interessantes para o tema de
pesquisa do Museu, a possibilidade de inclusão destes lançamentos na programação do museu possibilitou
incremento na diversidade da agenda cultural oferecida. E se no 3º trimestre a ação já havia sido superada, o 4º
trimestre só contribuiu para aumentar ainda mais os índices. No último mês de 2013 houve a situação de um
lançamento conjunto de três títulos em um único dia. Todas as publicações foram apresentadas ao público pelo
Museu, porém negociadas ou vendidas pelas editoras. Exemplares de cada uma das publicações lançadas foram
doados ao Centro de Documentação do MCB. Os eventos de lançamento tiveram seus custos suportado pelas
Editoras responsáveis, não implicando a superação da metra, portanto, em aporte adicional de recursos.

______________________________________
Claudia Ferraresso
Coordenador de Captação
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QUADRO DE METAS

Vide Anexo
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ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO (COM NOTAS EXPLICATIVAS)
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Notas Explicativas:
Todos os dados utilizaram o regime contábil de competência.
Receitas veiculadas ao CG
Captação de Recursos Operacionais
O valor total de captação de 2013 foi de R$1.010.035,67 superior em 196,12% do valor previsto no
orçamento. Abaixo esta o quadro e os principais motivos para este crescimento.
Orçamento CG
2013
Anual

RECEITAS VINCULADAS AO CG
2.

Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço,
loja, café, livraria e afins)

1º Tri

2º Tri

515.000

70.889

202.583

2 Tri

3 Tri

4 tri

3º Tri

4º Tri

Realizado

Real Vs
Orçado

216.711

519.853

1.010.035,67

196,12%

Composição dos valores recebidos
1 Tri
Bilheteria
Cessão Onerosa, Trab. Voluntários e afins.

4.556

3.170

3.033

19.991

1,98%

51.811

157.931

139.517

378.350

727.609

72,04%

27.027

50.788

77.815

7,70%

5.683

23.001

7.015

Leis de Incentivo
TOTAL CG

%

9.232

Taxas de Inscrições
Doações

Total

68.058

195.197

216.476

17.747

53.446

5,29%

131.175

131.175

12,99%

530.305

1.010.036 100,00%

Bilheteira
Com o aumento do público pagante conforme demonstrado no quadro abaixo, o valor arrecado em 2013 foi
de R$19.991, com um aumento na receita de 59,21% em relação ao ano de 2012, (R$ 12.556).
Público
2013

Inteira
Estudante

1TRI
1.959
1.211

2 TRI
537
554

3
TRI
546
683

4 TRI
400
714

ANO
2013
3.442
3.162

1 TRI
646
418

2 TRI
483
349

3 TRI
675
533

4 TRI
496
330

ANO
2012
2.300
1.630

3 TRI 4 TRI
-19% -19%
28% 116%

ANO
50%
94%

2012

Inteira
Estudante
2013 x 2012
(Var.% )
Inteira
Estudante

1 TRI 2 TRI
203% 11%
190% 59%
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Cessão Onerosa
O empenho do núcleo de eventos em 2013 propiciou excelente receita de cessão onerosa do espaço,
totalizando no ano R$ 330.129; esta foi o principal grupo de receitas de captação de 2013.

Evento

1 Tri

2 Tri

3 Tri

19.000

46.000

36.177

4 tri

Total

228.952

330.129

A contabilização da gratuidade, não prevista no desenho inicial do orçamento, também propiciou grande
incremento no total de captação do ano. A gratuidade obtida através das parcerias para realização das as atrações
musicais totalizou R$216.980 em 2013. Com isso todas as apresentações musicais foram executadas com sucesso
e sem o pagamento de cachê aos grupos que se apresentaram.

Trabalho Voluntário

1 Tri

2 Tri

3 Tri

4 tri

Total

16.180

69.700

49.100

82.000

216.980

Com o inicio da operação do restaurante no segundo trimestre, e consequentemente o aumento do
faturamento do estacionamento e outras entradas, a receita total deste grupo em 2013 totalizou R$180.500. O
crescimento do público do restaurante de 32% em relação a 2012 e os eventos realizados, fez com que a receita
advinda do estacionamento tivesse um crescimento constante em 2013, conforme demonstra o gráfico logo a seguir.

Outras Entradas

1 Tri

2 Tri

3 Tri

4 tri

Total

16.631

42.231

54.240

67.398

180.500

Público do
Restaurante
1TRI
Restaurante

0

2 TRI 3 TRI 4 TRI
7.943 14.485 13.017

ANO
2013
35.445

2012

Restaurante

1 TRI
7.081

2 TRI
6.534

3 TRI
7.510

4 TRI
5.711

2013 x 2012 (Var.% )

1 TRI

2 TRI

3 TRI

4 TRI

Restaurante

-100%

22%

93%

128%

ANO
2012
26.836

32%
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Taxas de Inscrições

A 27º Edição do Premio Design do Museu da Casa Brasileira, arrecadou o montante de R$77.815 com o
concurso do cartaz (770 inscritos) e com o concurso dos produtos (846 inscritos).
1 Tri
Taxas de Inscrições

-

2 Tri

3 Tri

27.027

50.788

4 tri

Total

-

77.815

Doações
As doações recebidas PF e PJ cresceram 68,98% em relação a 2012(R$32.792). As doações recebidas na
distribuição dos livros Casa Xinguana, Barraca Cigana e Habitação Ribeirinha na Amazônia, e a parceria com as
empesas Tok Stock e Electrolux foram os principais doações recebidas em 2013.
1 Tri
Doações

7.015

2 Tri

3 Tri

4 tri

5.683

23.001

17.747

Total
53.446

Leis de Incentivo
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Lei Rouanet – PRONAC 134085- Impressão dos volumes III e IV da coleção
Patrimônio Paulista.

Em 2013, o núcleo de eventos de 2013 captou o montante de R$131.175 na lei Rouanet para a Impressão dos
volumes III e IV da coleção Patrimônio Paulista que reúne todos os bens tombados pelo condephaat no estado de
São Paulo até 2010, ajudando a compreender e preservar as histórias do estado e do país.
1 Tri

2 Tri

3 Tri

Leis de Incentivo

4 tri
131.175

Total
131.175

Receitas Financeiras
Os rendimentos financeiros obtidos através da aplicação dos captação e dos repasses superaram a meta estabelecida
em 175%. A atual administração negociou rendimentos melhores que variam entre 95% a 99% do CDI. (CDI dez-13 0,7804%); a
superação decorre também da boa administração do fluxo de caixa, que permitiu a manutenção das aplicações financeiras em
patamares elevados.

RECEITAS VINCULADAS AO CG
3.

Receitas financeiras

Orçamento CG
2013
1º Tri
Anual

110.000

33.561

2º Tri

47.523

3º Tri

49.997

4º Tri

60.872

Realizado

191.953

Real Vs
Orçado

175%

Despesas vinculadas ao CG
Grupo 1.1 - Recursos Humanos
A administração deste equipamento busca otimizar os recursos e capacitar os seus colaboradores,
buscando a eficiência no desenvolvimento das funções. Em 2013 todas as metas referente às despesas com
Recursos Humanos foram atingidas conforme demostrado no quadro abaixo;

Repasse do Contrato de Gestão+ 2º Aditamento 2013
Limite com despesas na remuneração 65%

2013
7.430.000,00
4.829.500,00

%
65,00%

Total Geral Realizado com remuneração

3.586.782,92

48,27%

Limite com despesas na remuneração 25% (Empregados Diretoria)
Total Geral Realizado com remuneração (Diretoria)

1.207.375,00
917.946,70

25,00%
19,01%

Grupo 1.2 - Prestadores de Serviço
As despesas com prestadores de serviço atingiu o resultado de 100,06% cumprindo com o orçamento
(Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado no quadro abaixo;

RECEITAS VINCULADAS AO CG

1.2

Prestadores de serviços
(Consultorias/Assessorias/Pe
ssoas Jurídicas)

Orçamento CG
2013
1º Tri
Anual
817.000

200.367

2º Tri

195.364

3º Tri

4º Tri

187.559

234.223

Realizado

817.513

Real Vs
Orçado

100,06%
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Grupo 2 Custos Administrativos
As despesas com custos administrativos atingiu o resultado de 91,41% cumprindo com o orçamento
(Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado no quadro abaixo;
RECEITAS VINCULADAS AO CG
2

Orçamento CG
2013
1º Tri
Anual

Custos Administrativos

439.500

2º Tri

95.721

95.838

3º Tri

4º Tri

102.566

107.619

Real Vs
Orçado

Realizado
401.745

91,41%

Grupo 3 - Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança
O objetivo de 2013 no núcleo de manutenção foi à reforma do jardim e troca do toldo, inicialmente não
previstas no orçamento. Estas ações de manutenção eram extremamente necessárias, razão pela qual se otimizou
recursos previstos nos demais programas, para que fosse viável a sua realização. A otimização dos recursos se deu
sem prejuízo de nenhuma das metas pactuadas no Plano de Trabalho, tendo sido todos os indicadores fixados
atingidos e/ou superados, como demonstrado no relatório acima. A redução das despesas no valor total de
R$479.811, foi possível através de estabelecimento de parcerias para determinados fins, e readequação de fluxos
aliada a otimização de recursos para a realização de outros. Os recursos forma realocados dos demais programas
para viabilizar a reforma do jardim, que representou desembolso no valor de R$261.103 e do toldo que representou
desembolso de 43.400,00. Sem a inclusão destas reformas, o percentual Previsto Vs Realizado no programa de
edificações seria de 62,37%. A realocação dos recursos pode ser verificada no detalhamento da tabela abaixo:
Realocação de Recursos – Orçamento 2013
RECEITAS VINCULADAS AO CG

1.1
2
4
7
8

Orçamento
CG 2013
Anual

Recursos Humanos
Custos Administrativos
Programa de Acervo:
Conservação, Documentação e
Pesquisa
Programa de Ações de Apoio ao
SISEM-SP
Programa de Comunicação

Realizado

Real Vs
Orçado

Economia

3.947.500

3.586.782,92

90,86%

360.717,08

439.500

401.745

91,41%

37.755

55.000

43.082

78,33%

11.918

80.000
190.000

39.663
190.585

49,58%
100,31%

40.337

Total

RECEITAS VINCULADAS AO CG

3

Programa de Edificações:
C onservação, Manutenção e
Segurança

Orçamento CG
2013
1º Tri
Anual

250.000

2º Tri

138.047

193.985

479.811

3º Tri

47.784

4º Tri

80.620

Realizado

460.437

Real Vs
Orçado

184,17%

Grupo 4 - Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa

As despesas com o programa do Acervo atingiu o resultado de 78,33% cumprindo com o orçamento
(Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado no quadro abaixo;

RECEITAS VINCULADAS AO CG

4

Programa de Acervo:
Conservação, Documentação e
Pesquisa

Orçamento CG
2013
1º Tri
Anual

55.000

2º Tri

4.526

18.940

3º Tri

10.037

4º Tri

9.579

Realizado

43.082
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Real Vs
Orçado

78,33%

Grupo 5 - Programa de Exposições e Programação Cultural
Em 2013 foram gastos R$2.626.510, com o Programa de Exposições e Programação Cultural. Destes R$216.980
decorrem da contabilização da gratuidade, mencionada no item referente à captação de recursos; foram despesas
com as parcerias musicais que, conforme mecanismo de contabilização previsto, geraram a receitas no mesmo valor
(conforme descrito em receitas, no item “Trabalhos Voluntários”). Estão contabilizadas ainda as despesas no valor
de R$131.175, referente a captação através da lei Rouanet referente ao PRONAC 134085- Impressão dos volumes
III e IV da coleção Patrimônio Paulista, que também geraram receita no mesmo valor, conforme descrito no
detalhamento das receitas no item “Leis de Incentivo”. Estas duas despesas possuem efeito “zero” (receita = a
despesa). Com a redução destes valores o realizado seria de R$2.278.355, e o percentual Previsto Vs Realizado
seria de 120,87% atingido a variação limite estabelecida pela SEC.
RECEITAS VINCULADAS AO CG
5

Programa de Exposições e
Programação Cultural

Orçamento CG
2013
1º Tri
Anual

1.885.000

411.371

2º Tri

350.793

3º Tri

295.254

4º Tri

1.569.092

Realizado

Real Vs
Orçado

2.626.510 139,34%

Grupo 6 - Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais
As despesas com o programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais atingiu o resultado de 81,36%
cumprindo com o orçamento (Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado no quadro abaixo;

RECEITAS VINCULADAS AO CG
6

Programa de Serviço Educativo e
Projetos Especiais

Orçamento CG
2013
1º Tri
Anual

156.000

36.073

2º Tri

44.189

3º Tri

26.962

4º Tri

19.692

Realizado

Real Vs
Orçado

126.916

81,36%

Grupo 7 - Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP

As despesas com o programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP atingiu o resultado de49,58%, dada a
otimização dos recursos para itinerância. Foram desenvolvidos pela equipe interna do museu módulos expositivos
que propiciariam grande redução nos custos de embalagem, transporte e montagem das exposições; os municípios
escolhidos também propiciaram redução no custo de transportes.
RECEITAS VINCULADAS AO CG
7

Programa de Ações de Apoio ao
SISEM-SP

Orçamento CG
2013
1º Tri
Anual

2º Tri

80.000

2.073

19.738

3º Tri

6.535

4º Tri

11.318

Realizado

Real Vs
Orçado

39.663

49,58%

Grupo 8 - Programa de Comunicação
As despesas com o programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais atingiu o resultado de 81,36%
cumprindo com o orçamento (Previsto Vs Realizado) conforme demonstrado no quadro abaixo;
RECEITAS VINCULADAS AO CG
8

Programa de Comunicação

Orçamento CG
2013
1º Tri
Anual

190.000

28.506

2º Tri

69.692

3º Tri

34.651

4º Tri

57.736

Realizado

190.585
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Real Vs
Orçado

100,31%

Nota Final
Com a redução das despesas e com o aumento na captação de recursos, esta administração conseguiu
manter o orçamento dentro do total planejado para o exercício, com execução integral das metas pactuadas,
realocando recursos, sem diminuir a qualidade e a prestação de serviços para o público do Museu da Casa
Brasileira, e permitindo a realização de ações não previstas no desenho inicial do orçamento.

______________________________________
Marco Antonio Alves
Diretor Adm. Financeiro
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QUADRO DE ANEXOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

QUADROS DOS ANEXOS TÉCNICOS

PROGRAMAS TÉCNICOS
ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS E ROTINAS TÉCNICAS

PÁG.

1.

Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa

55

2.

Exposições e Programação Cultural

69

3.

Serviço Educativo e Projetos Especiais

87

4.

Apoio Ao SISEM

124

5.

Comunicação e Imprensa

126

6.

Edificações: Manutenção Predial e Conservação Preventiva

131
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ÍNDICE DE ANEXOS: METAS, ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
PROGRAMA

ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS

Periodicidade

ROTINAS / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

1. Diagnóstico do Estado de Conservação dos Acervos
Museológico, Arquivístico e Bibliográfico do Museu
(REFERÊNCIAS: Caderno de Orientações / PDF Getty)

2º trim. do 1º ano do
CG

2. Plano de Conservação do Museu – (REFERÊNCIA: Caderno de
Orientações)

3º trim. do 1º ano do
CG

3. A partir do 4º trimestre do 1º ano: Relatório Semestral de
Execução do Plano de Conservação do Museu (...) – (MODELO
SEC)

Semestral 2º e 4º
trim.

4. Relatório Trimestral de Restauro, Empréstimos e Novas
Aquisições (MODELO SEC)
5. Relatório de Atualização do BDA SEC e de Pesquisa de Origem e
Procedência de Acervo (MODELO SEC)

Trimestral

6. Inventário do Acervo Museológico
7. Inventário do Acervo Bibliográfico
8. Guia do Acervo Arquivístico

Anual, com a
proposta do Plano de
Trabalho do exercício
seguinte (julho/agosto
de cada ano)

a) MODELOS: Relatório de Atualização de Inventário + Planilha:
Inventário do Acervo Museológico (que será utilizada para
atualização do Anexo IVA do Contrato de Gestão).

Semestral 2º e 4º
trim.

b) Acervo Bibliográfico: inventariar coleções especiais
Acervo:
Conservação,
Documentação e
Pesquisa

c) Guia Arquivístico: só da documentação histórica e não
institucional.
9. Relatório de perfil do núcleo/setor de Acervo e Pesquisa e
resumo dos resultados alcançados (MODELO SEC).

Anual, no 4º trimestre
trim.

10. Relatório de Implantação (ou das Ações) do Centro de Pesquisa
e Referência do Museu e das Parcerias Técnicas / Acadêmicas –
quando for o caso (REFERÊNCIA SEC)

Semestral, no 2º e no
4º trim.

Observações:
Registro topográfico do acervo (mapa de localização das peças do acervo): Por questão de segurança, não há
necessidade de envio do mapa. A UPPM fará verificação in loco, durante as visitas técnicas.
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PÁG.

PROGRAMA

ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS

Periodicidade

ROTINAS / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Exposições e
Programação
Cultural

1. Política de Exposições e Programação Cultural do Museu (...)

Anual, com a
proposta de
aditamento

2. Descritivo das Exposições e da Programação Cultural do
Museu Previstas

Anual, com a
proposta de
aditamento +
atualizações
trimestrais,
conforme
necessário

3. Relato das Ações de Atualização e Aprimoramento da
Comunicação Visual e Acessibilidade Expositiva (para
pessoas com deficiência e por meio de recursos em inglês e
espanhol)
4. Consolidado Trimestral das Planilhas de Público, assinado
pelo Diretor responsável

Semestral

Trimestral

5. Relato de monitoramento de público virtual (REFERÊNCIA
SEC)
6. Relatório de Pesquisa de Perfil e de Satisfação do Público
participante de cursos, oficinas, workshops

Trimestral

7. Relatório de Pesquisa de Perfil e de Satisfação do Público em
Geral (com índices de satisfação) (Há REFERÊNCIA SEC
para o modelo de pesquisa a ser aplicada)

Semestral, no 2º e
no 4º trim.

8. Relato Complementar das Exposições e Programação
Cultural Realizada (informações adicionais, quando for o
caso)

Trimestral / quando
for o caso

9. Regulamento dos Concursos, Editais e Programas de
Residência Artística / Técnica / Cultural (quando houver)

Anual, com a
proposta de
aditamento

Semestral, no 2º e
no 4º trim.

1.

Plano do Serviço Educativo e Projetos Especiais
(REFERÊNCIA: Caderno de Orientações)

Anual, com a
proposta de
aditamento

2.

Relatório do perfil da área educativa e resumo dos resultados
alcançados (MODELO SEC)
Relato das Ações de Ampliação do Público Agendado (ações
para ampliação da qualidade das visitas mediadas e da
capacidade de atendimento; parcerias com redes escolares e
instituições vinculadas aos demais grupos alvo para ampliar o
nº de grupos atendidos em todos os horários disponíveis)

Anual, no 4º trim.

3.

Serviço Educativo e
Projetos Especiais

2º e 4º trim.

4.

5.

Semestral, no 2º e
4º trim.

Informe dos materiais educativos disponibilizados para
professores, estudantes, educadores de grupos não escolares
e guias de turismo (impressos e virtuais)

Semestral, no

Relatório de Pesquisa de Satisfação do Público Escolar

Semestral, no

2º e 4º trim.
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PÁG.

2º e 4º trim.
6.

Apoio Ao SISEM

Programa
Específico

Relato Complementar das Ações do Programa de Serviço
Educativo e Projetos Especiais (informações adicionais,
quando for o caso)

1. Relatório das Atividades de apoio ao SISEM, destacando nº
de municípios atendidos / público participante / atuação nas
redes temáticas / intercâmbios técnicos

Trimestral

2. Plano de Ações de Apoio ao SISEM para o próximo ano, com
Descritivo das Exposições e Programação Cultural de Apoio
ao SISEM

Anual, com a
proposta de
aditamento

3. Atualização do Descritivo das Exposições e Programação
Cultural de Apoio ao SISEM Previstas

Trimestral,
conforme a
necessidade

1. Relato Complementar das Ações do Programa Específico
(informações adicionais, quando for o caso)

Trimestral

2. Plano de Ações do Programa Específico para o próximo ano

Anual, com a
proposta de
aditamento

1. Plano de Comunicação do Museu (REFERÊNCIA: Caderno
de Orientações)
2. Propostas de publicações (livros, coleções e outros), com
proposta editorial, especificação técnica e tiragem

Anual

[colocar nome
correto]

Comunicação e
Imprensa

Trimestral, quando
for o caso

Anual, com a
proposta do Plano
de Trabalho do
exercício seguinte

3. Relatório de Destaques do Museu na Mídia do período
(MODELO SEC: Relatório de Clipping e Destaques da Mídia)

Trimestral

1.

Trimestral

Planilha de Acompanhamento de Execução dos Serviços
de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações
(REFERÊNCIA SEC)
2.
Relatório de Acompanhamento de Serviços, (MODELO
SEC) contendo:
. Descritivo das ações de combate a incêndios

Semestral, no 2º e
4º trim.

. Descritivo da programação de combate a pragas
Edificações:
Manutenção Predial
e Conservação
Preventiva

. Descritivo das ações de segurança, salvaguarda e contingência
. Descritivo das ações de acessibilidade para pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida realizadas
. Descritivo das ações de sustentabilidade ambiental realizadas
3. Cópia do AVCB ou relatório descritivo com registros das ações
realizadas para obtenção

Se for cópia: anual;
Se for relatório:
semestral, no 2º e
4º
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4. Cópia do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião a cada
renovação ou Relatório descritivo com registro das ações
realizadas para obtenção do alvará

Se for cópia: anual;

5. Cópia das apólices de seguros

Anual, no trimestre
da renovação

Se for relatório:
semestral, no 2º e
4º

ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

Programa de Acervo

Relatório Semestral de Execução do Plano de conservação
4º Trimestre/2013
Apresentação

O Museu da Casa Brasileira (MCB) tem por atribuição reunir, organizar, pesquisar, preservar, conservar,
documentar e expor pública e didaticamente acervos culturais materiais e imateriais relacionados aos seus eixos
temáticos. Sendo assim, deve aplicar corretamente os princípios e procedimentos técnicos e teórico-metodológicos
da Museologia e áreas afins, utilizando as tecnologias mais adequadas e seguras e seguindo as diretrizes
museológicas definidas pela Secretaria de Estado da Cultura, bem como, cuidar da sua conservação, restauro ou
arquivamento especializado, devido a seu valor histórico, sociológico ou artístico. Sua missão é:

Ser um centro museológico de referência nas questões da morada brasileira pelo
viés de seus usos e costumes, arquitetura e design, buscando preservar as
relações do homem com seu habitat, por meio da pesquisa, da discussão e da
comunicação, estimulando a inclusão social.
Prédio
O MCB esta sediado em um prédio da década de 1940, localizado na av. Brig. Faria Lima, uma das
principais artérias viárias da Zona sul, por ser um prédio adaptado para as necessidades museológicas, apresenta
alguns problemas, entre eles, ausência de espaço adequado para sua Reserva Técnica, localizada no subsolo do
prédio.
Seu prédio esta localizado na av. Brig. Faria Lima, principal artéria viária da Zona sul, as ruas laterais (Rua
Gumercindo Saraiva e Escócia), rotas de acesso à própria avenida e a marginal Pinheiros, também apresentam
grande fluxo viário.
Na sua face posterior abriga um jardim com aproximadamente 6.600m², com mais de 400 espécies de
árvores.
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Acervo

2

O acervo do MCB é composto por 410 peças, móveis representativos da transformação do mobiliário no
Brasil dos séculos XVII ao XXI, além de um pequeno conjunto de objetos utilitários. Os materiais são diversos:
madeira, com seus acabamentos em tecido ou couro, além de metais, porcelana e vidro.
Possuímos ainda um comodato com a Fundação Crespi Prado, que nos proporciona expor 214 objetos de
diversos materiais: madeira, porcelana, cristal, mármore, etc...

Situação do armazenamento e do monitoramento ambiental
O MCB não possui sistema eletrônico de controle de temperatura e umidade. O acervo esta alocado em 5
espaços distintos, sendo:
1.
2.
3.

exposições de longa duração: “Coleção MCB” e “A Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado”
área externa: jardim;
reserva técnica: interna (subsolo) e externa (empresa de guarda especializada);

Neste ultimo caso, esta exceção foi feita devido à ausência de espaço em nossa reserva técnica.
A sala da exposição de longa duração do acervo MCB (Exposição Coleção MCB), é uma ampla sala com
corredor de acesso. As laterais da sala, possuem grandes janelas, à direita voltada para um jardim e rua lateral e, a
da esquerda para o pátio central. As janelas são mantidas fechadas, para evitar a incidência de fuligem da rua e
pátio.
Apesar do jardim lateral fazer divisa com a parede da sala de exposição, fator que poderia influenciar
diretamente nos níveis de umidade da sala, tal fato não ocorre. O índice anual nesta sala fica em média entre 50% e
55% UR e a temperatura entre 22Cº e 28Cº, índice mais alto apontado no período de verão. Tais valores são
aceitáveis, em se tratando de um acervo majoritariamente constituído por madeira e, há décadas exposto a este
ambiente.
No Jardim encontram-se expostas 6 peças sendo 2 (duas) do acervo do MCB e outras 3 (três) peças do acervo
do Banco Santos (Cid Collection) que mantemos sobre nossa guarda. A totalidade das peças estão em ambiente
aberto, no entanto, sob o monitoramento da equipe.
A Reserva Técnica interna, está localizada no subsolo do prédio e tem aproximadamente 66m². As
características do local, demandam maiores cuidados com as condições ambientais, por se tratar de um subsolo e
compartilhar o espaço com o reservatório de água, apresenta um índice elevado de umidade, fator que corrigimos
com o uso de aparelhos desumidificadores. Os índices temperatura e umidade aferidos anualmente por meio de
termo higrômetros instalados no local, ficam entre 22Cº e 25Cº e 50% e 60% UR, respectivamente, portanto valores
compatíveis com a tipologia de materiais do acervo e, próximo da variação encontrada.
As peças que encontram-se fora do MCB, sob a guarda de empresa especializada (Milleniun Transportes), não
estão em área climatizada, no entanto, em teste aferidos no primeiro semestre deste ano detectamos que a
temperatura e umidade, não divergem das características do MCB.

Por fim, a sala de exposição de longa duração da Coleção Crespi-Prado (Exposição A Casa e a Cidade – Coleção
Crespi-Prado), localizada no 1º piso do prédio, tem acesso por elevador ou escada, ambos terminados em um
pequeno hall, com 2 (duas) portas laterais, que levam aos terraços e, uma central que dá acesso a sala expositiva. A
sala possui janelas frontais voltadas para o jardim e janelas laterais voltadas para os 2 (dois) terraços, todas as
janelas são mantidas fechadas e com persianas tipo “roll on” para barrar a incidência de luz solar. A umidade relativa
2

A alteração no total de peça, de 407 para 410, em relação ao relatório anterior, se deu pelo desmembramento de 3 conjuntos
peças (1034, 1035 e 1083), todas descritas como pares de castiçais.
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na sala esta dentro do que encontramos nas outras dependências, no entanto, a temperatura em determinados
períodos excede os 28 ºC. Para corrigir este problema iremos instalar um sistema de ar condicionado na sala, fruto
da aprovação no edital 2012 para “Prêmio Modernização de Museus Microprojetos”.
Concluindo, não observamos nenhum tipo de reação das peças quando há variação no clima, acreditamos que
o acervo já está aclimatado as condições propiciadas pelo prédio e isso permite a estabilidade de seus suportes.
Quanto ao controle de poluentes, devido a localização do prédio, junto a rota de grande fluxo viário,
mantemos todas as janelas das áreas expositivas fechadas, para evitar a incidência de fuligem.
Na reserva técnica, o acesso para entrada e saída de peças é vedado com uma tela de TNT, para minimizar a
entrada de partículas de poeira.
Existe também uma grande preocupação quanto ao controle de pragas, tendo em vista o histórico do passado
de infestação de cupim, atualmente o MCB desenvolve um programa de controle de pragas urbanas, que consiste
nos seguintes serviços:
a. Vistoria e substituição quinzenal de armadilhas para roedores (área externa);
b. Vistoria e desinsetização bimestral das dependências internas, contra formigas, baratas, etc.;
c. Vistoria anual de focos de insetos xilófagos (cupins) e eventuais aplicações quando detectado algum foco;

Em complemento as ações de controle de pragas, atuamos na gestão fitossanitária do jardim do MCB, visando
o equilíbrio do parque arbóreo, pois entendemos que o equilíbrio deste tem relação direta com o restante do
patrimônio da instituição. Para o ano de 2014 pretendemos remover cerca de 30 árvores comprometidas e no lugar
dessas, serão replantadas espécies nativas, mais resistentes ao ataque de pragas.
Estado de Conservação do Acervo

Durante o ultimo diagnóstico realizado em dezembro, foram avaliadas 410 peças, entre mobiliário e objetos,
constituídos por madeira, tecido, couro, metal e vidro. Como critério de avaliação do estado conservação,
classificamos as condições do acervo em 4 níveis:
a.

Bom: a peça encontra-se em excelentes condições de conservação, estando totalmente
íntegra, não necessitando de intervenção ou restauração, nem tendo passado por
nenhum processo semelhante antes. Neste estado, o objeto apresenta suas
características originais preservadas, podendo possuir uma tênue pátina do tempo, o que
não impede sua perfeita leitura estética.

b.

Regular: a peça apresenta características físicas e estéticas originais em boas
condições, mesmo que já tenha sido restaurada. Ela pode, também, estar necessitando
de uma pequena intervenção ou troca de algum elemento anexo (moldura não original,
vidro, arame de fixação, pregos, etc.). É importante considerar que neste estado o objeto
não deve conter descaracterizações e/ou processo degradativo (ataque de insetos, microorganismos em desenvolvimento, desprendimento de camada pictórica, etc.).

c.

Ruim: a peça possui sujeira aderida, pequenas perdas e/ou passa por processo inicial de
deterioração (ataque de insetos, desenvolvimento de fungos, desprendimentos de
policromia, fissuras, rachaduras, escurecimento de verniz, etc.). Neste estado, mesmo
que o objeto apresente problemas, sua leitura estética é legível, podendo necessitar,
contudo, de uma higienização mais aprofundada e/ou de pequenas intervenções, as
quais devem ser realizadas por um profissional especializado (restaurador), capaz de
interromper seu processo degradativo, consolidar sua estrutura física e valorizar suas
características formais.
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d.

Péssimo: a peça apresenta-se em processos graves de degradação, tais como grandes
e irreversíveis perdas de sua matéria original, descaracterizações, partes apodrecidas,
alterações provocadas por intervenções anteriores inadequadas, intenso ataque de
insetos, proliferação acentuada de micro-organismos, manchas e escorrimentos de água,
distorções fortes, desprendimento de policromia e outros. Neste estado, o objeto
necessita de intervenção mais criteriosa, na qual devem ser utilizadas técnicas mais
sofisticadas, a serem definidas por um profissional especializado em conservação.

Neste atual diagnóstico, identificamos que 369 peças apresentam bom estado de conservação, 38
apresentam estado regular e, apenas 03 apresentam estado de conservação ruim. Não foi diagnosticada nenhuma
peça em estado péssimo de conservação (Ver CD anexo). Podemos concluir que nosso acervo apresentou um
índice satisfatório de conservação, o próximo passo será monitorar e manter estável os índices apresentados.
Para o conjunto de peças diagnosticadas como regular e ruim, já iniciamos o processo de cotação de
serviço de restauro, sendo que, daremos prioridade para as 03 peças em estado ruim de conservação. Assim que a
empresa prestadora de serviço for contratada, formalizaremos o pedido de autorização de restauro, de acordo com
os procedimentos da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM).
Condições do Acondicionamento, Armazenamento e Exposição

Na área da exposição de longa duração com aproximadamente 200m², o acervo está exposto sobre base
de metal revestidas por MDF. Existe ainda uma vitrine de grandes dimensões onde estão expostos utensílios
domésticos. O sistema de iluminação é composto por lâmpadas frias e de iluminação indireta que não afeta a
conservação dos objetos.
Na Reserva Técnica do Museu, os objetos estão distribuídos em 3 (três) nichos, sendo que 2 (dois) deles
compostos por plataformas de aço e um com trainéis. Nos 2 (dois) primeiros, estão acondicionados mesas, cadeiras
e baús, no nicho com trainéis desenvolvemos um sistema para acondicionar as camas. Algumas peças devido seu
peso e dimensões estão acomodadas em bases com rodízios, que permitem sua manipulação e deslocamento
dentro da Reserva. Possuímos ainda, 2 (dois) armários de aço para objetos pequenos, distribuídos por tipo de
materiais (metal, porcelana e vidro) e, uma mesa de apoio para manipulação das peças.

Ações para adequação do serviço de limpeza

Neste semestre contratamos um estagiário do curso técnico de museologia da ETEC Parque da Juventude,
com intuito de auxiliar nos trabalho de higienização dos acervos. O trabalho vem sendo satisfatório.
Com a incorporação deste novo técnico, o cronograma de higienização sofreu algumas pequenas alterações.
Informe semestral da higienização dos acervos - 1º Semestre/2013

1)

Acervo museológico

Assim como de praxe, realizamos as ações de higienização do acervo, no entanto, neste ultimo trimestre o
nosso cronograma sofreu algumas alterações, devido a contratação de um estagiário do curso técnico de
museologia (ETEC Pq. da Juventude), que foi incorporado à equipe exclusivamente para auxiliar na tarefa de
higienização do acervo.
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Dessa forma, desde outubro a higienização do acervo ocorre em duas etapas: diária (seg. a sexta) e
trimestral. É realizada pela equipe técnica e pelo corpo de limpeza do museu, este ultimo recebeu capacitação para
exercer a função. Para maior controle e eficiência dispomos de um cronograma, que indica os dias da semana e as
áreas em que as ações de higienização devem ocorrer. Para que se entenda segue abaixo a descrição das
atividades:

1.

Segunda-feira - dias em que a instituição está fechada ao público, o trabalho fica concentrado na
área da “Coleção MCB”, tendo em vista que é o local onde encontra-se a maior concentração de
objetos expostos;

2.

Terça a sexta-feira – no período das 09h00 as 10h00, horário em que as atividades do museu ainda
não iniciaram, o trabalho fica concentrado na higienização da exposição A Casa e a Cidade – Coleção
Crespi-Prado, localizada no 1º piso.

3.

Terça a quinta-feira – após as 10h00, as atividades de higienização se concentram na Reserva
Técnica, local onde está a maior parte do acervo.

4.

Sexta-feira – é realizada a higienização do acervo localizado no jardim do museu.

5.

Trimestralmente – realizamos uma limpeza detalhada e mais criteriosa. Esta limpeza consiste na
remoção do móvel ou objeto do espaço onde está localizado, para que se possa fazer uma
higienização minuciosa. Caso o objeto necessite de intervenção mais específica, acionamos parceiros
que desenvolvem trabalhos de conservação para o Museu.

Com a contratação do estagiário as atividade de higienização do acervo passou a ser realizada única e
exclusivamente pela equipe técnica. Anteriormente a equipe de limpeza também auxiliava na higienização do
acervo, agora, está equipe somente tem a incumbência de fazer a limpeza do piso e do mobiliário expográfico das
salas, diminuindo assim os riscos de danos aos objetos.

Para os procedimentos de limpeza seguimos algumas regras:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A higienização somente é realizada por profissional devidamente capacitado, e se sob a
orientação da equipe técnica;
Toda equipe envolvida no processo de higienização utiliza luvas adequadas aos tipos de
materiais que estão sendo manipulados;
Para a higienização dos objetos são utilizados tecidos de algodão ou flanela, aspirador de pó,
pincéis, trinchas, etc.;
O uso de água somente é permitido para limpeza do piso, esta ação deve ser praticada com
um pano ou MOP, levemente umedecido;
Para higienização de objetos de pequeno porte utilizamos uma mesa de apoio ou carrinho
móvel;
Caso um objeto exposto apresente alguma alteração instruímos as equipes técnicas a
comunicar imediatamente o setor responsável para averiguar e tomar as medidas cabíveis.

Responsáveis: Wilton Guerra (Coordenador)
Leonardo Sthepens (Estagiário)
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Periodicidade da ação: diária/trimestral

Registro fotográfico das atividades

Imagem

Registro

Ação de higienização semanal (terça-feira)
na Reserva Técnica – que consiste na
limpeza do piso e mobiliário técnico.
No detalhe higienização realizada pela
equipe de limpeza capacitada para o
serviço.
Foto: Equipe MCB

Ação de higienização diária (terça a quintafeira) na Reserva Técnica – que consiste na
higienização das peças do acervo.
No detalhe higienização de objetos dos
nichos I e II, realizada pelo estagiário do
núcleo técnico, com a supervisão da
coordenação.
Foto: Equipe MCB
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Ação de higienização diária (segunda-feira)
da exposição de longa duração “Coleção
MCB”.
No detalhe higienização dos objetos feita
com um pano de algodão, realizada pelo
estagiário do núcleo técnico, com a
supervisão da coordenação.
Foto: Equipe MCB

Ação de higienização diária (terça a sextafeira) da exposição de longa duração “A
Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado”.
No detalhe higienização dos objetos feita
com um pano de algodão, realizada pelo
estagiário do núcleo técnico, com a
supervisão da coordenação.
Foto: Equipe MCB

Ação de higienização trimestral – que
consiste numa higienização mais detalhada,
com a remoção das peças e uma limpeza
com pano, pincel e aspirador de pó. No
detalhe objetos deslocados para
higienização.
Foto: Equipe MCB
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2) Acervo bibliográfico
Não possuímos acervo bibliográfico

3) Acervo arquivístico
Não possuímos acervo bibliográfico

________________________________________
Wilton Guerra
Coordenador Responsável
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Relatório trimestral de restauros, empréstimos e novas aquisições
MUSEU DA CASA BRASILEIRA
TRIMESTRE/2013: 4º (Quarto)

1.

OBRAS RESTAURADAS POR TERCEIROS
Não houve obra restaurada. No entanto formalizamos pedido para restauro de peças que ocorrerá no
primeiro trimestre de 2014.

2.

OBRAS EMPRESTADAS
Obras emprestadas para compor a mostra “A Marquesa de Santos: uma mulher, um tempo, uma casa” em
exposição no Solar da Marquesa de Santos, Rua Roberto Simonsen, 136 – Centro – São Paulo.
Obs.: O empréstimo prorrogado de acordo com o ofício da Secretaria Municipal de Cultura
(023/2013/MCSP), apólice de renovação nº 17.71.0015544.12.

1)Título/Denominação: Cadeira sanitária (tipo retrete)
Nº de Patrimônio: MCB-00007
Tombo: 0007 MD
Entidade de destino: Secretaria Municipal de Cultura/ Solar da Marquesa de Santos
Título da exposição: “A Marquesa de Santos: uma mulher, um tempo, uma casa”
Data de saída da obra: 05 de novembro de 2011
Data de retorno da obra: 01 de novembro de 2014
Nº de processo SC: 111112/2011

2)Título/Denominação: Cadeira para bordar
Nº de Patrimônio: MCB-00080.01 Tombo: 0081B MD
Entidade de destino: Secretaria Municipal de Cultura/ Solar da Marquesa de Santos
Título da exposição: “A Marquesa de Santos: uma mulher, um tempo, uma casa”
Data de saída da obra: 05 de novembro de 2011
Data de retorno da obra: 01 de novembro de 2014
Nº de processo SC: 111112/2011

Obras emprestadas para compor a mostra “Narrativa do Tempo – O Móvel no Acervo dos Palácios” em
exposição no Palácio Boa Vista, na Av. Adhemar de Barros, 3001 – Campos do Jordão – São Paulo.
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3)Título/Denominação: [Maquete] Capitanias Hereditárias – Período Colonial
Brasileiro (1530 – 1549)
Nº de Patrimônio: Não patrimoniado
Tombo: MCB 1102
Entidade de destino: Curadoria do Acervo Artístico dos Palácios do Governo/ Casa
Civil
Título da exposição: “Narrativa do Tempo – O Móvel no Acervo dos Palácios”
Data de saída da obra: 04 de novembro de 2013
Data de retorno da obra: 30 de abril de 2014
Nº de processo SC: 136688/ 2013

4)Título/Denominação: [Maquete] Bandeirantes – Período Colonial Brasileiro
(1640 – 1770)
Nº de Patrimônio: Não patrimoniado
Tombo: MCB 1103
Entidade de destino: Curadoria do Acervo Artístico dos Palácios do Governo/ Casa
Civil
Título da exposição: “Narrativa do Tempo – O Móvel no Acervo dos Palácios”
Data de saída da obra: 04 de novembro de 2013
Data de retorno da obra: 30 de abril de 2014
Nº de processo SC: 136688/ 2013

5)Título/Denominação: [Maquete] Mineiro – Período Colonial Brasileiro –
Barroco Mineiro e o Ciclo do Ouro (século XVIII)
Nº de Patrimônio: Não patrimoniado
Tombo: MCB 1104
Entidade de destino: Curadoria do Acervo Artístico dos Palácios do Governo/ Casa
Civil
Título da exposição: “Narrativa do Tempo – O Móvel no Acervo dos Palácios”
Data de saída da obra: 04 de novembro de 2013
Data de retorno da obra: 30 de abril de 2014
Nº de processo SC: 136688/ 2013

6)Título/Denominação: [Maquete] Estilos – Influência dos estilos Portugueses
na Composição dos Ambientes (século XVIII e início do século XIX)
Nº de Patrimônio: Não patrimoniado
Tombo: MCB 1105
Entidade de destino: Curadoria do Acervo Artístico dos Palácios do Governo/ Casa
Civil
Título da exposição: “Narrativa do Tempo – O Móvel no Acervo dos Palácios”
Data de saída da obra: 04 de novembro de 2013
Data de retorno da obra: 30 de abril de 2014
Nº de processo SC: 136688/ 2013

7)Título/Denominação: [Maquete] Estilos – Primeira Metade do Século XIX – A
independência do Brasil e o Reinado de D. Pedro I
Nº de Patrimônio: Não patrimoniado
Tombo: MCB 1106
Entidade de destino: Curadoria do Acervo Artístico dos Palácios do Governo/
Casa Civil
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Título da exposição: “Narrativa do Tempo – O Móvel no Acervo dos Palácios”
Data de saída da obra: 04 de novembro de 2013
Data de retorno da obra: 30 de abril de 2014
Nº de processo SC: 136688/ 2013

8)Título/Denominação: [Maquete] Segunda Metade do Século do XIX – O
Segundo Império
Nº de Patrimônio: Não patrimoniado
Tombo: MCB 1108
Entidade de destino: Curadoria do Acervo Artístico dos Palácios do Governo/
Casa Civil
Título da exposição: “Narrativa do Tempo – O Móvel no Acervo dos Palácios”
Data de saída da obra: 04 de novembro de 2013
Data de retorno da obra: 30 de abril de 2014
Nº de processo SC: 136688/ 2013

3.

NOVAS AQUISIÇÕES
Não houve aquisição no período

________________________________________
Wilton Guerra
Coordenador Responsável
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Relatório de atualização do BDA sec e de pesquisa de origem e procedência de
acervo

Durante o ano de 2013 foram feitas poucas atualizações do Banco de Dados da SEC (BDA_SEC), isso
porque, primeiro, não houve nenhuma nova aquisição e, segundo, foi dada prioridade para organização da
documentação do acervo (Projeto de Documentação). A medida que novas informações forem surgindo, a
plataforma de dados será alimentada e/ou atualizada.

Todos os anexos abaixo foram enviados no aditamento para o plano de trabalho de 2014.
Inventário do Acervo Museológico
Inventário do Acervo Bibliográfico
Guia do Acervo Arquivístico
MODELOS: Relatório de Atualização de Inventário + Planilha: Inventário do Acervo Museológico (que será utilizada
para atualização do Anexo IV-A do Contrato de Gestão)
Acervo Bibliográfico: inventariar coleções especiais
c) Guia Arquivístico: só da documentação histórica e não institucional.
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Relatório de perfil do núcleo/setor de Acervo e Pesquisa e resumo dos resultados
alcançados (MODELO SEC)
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Relatório de Implantação (ou das Ações) do Centro de Pesquisa e Referência do
Museu e das Parcerias Técnicas / Acadêmicas

No organograma do museu, já existe um Centro de Pesquisa e Documentação, que é responsável pela
conservação do acervo e pela pesquisa entorno do mesmo. Os Eixos das linhas de pesquisa já foram esboçados,
agora aguardamos sua discussão e aprovação junto ao COC-MCB.

No entanto algumas ações ligadas a pesquisa já estão em curso, com destaque para duas delas que estão
apontadas neste mesmo relatório e, que darão base para o desenvolvimento de pesquisas voltadas para
extroversão do acervo, são elas:

1.

Projeto de documentação;

2.

Parceria para readequação do Cedoc;
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EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Política de Exposições e Programação Cultural do Museu.
A Política foi enviada com o plano de trabalho de 2014.

Descritivo das Exposições e da Programação Cultural do Museu Previstas
A Política foi enviada com o plano de trabalho de 2014.
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Relato das ações de atualização e aprimoramento da comunicação visual e
acessibilidade expositiva

O Museu recebe periodicamente exposições temporárias realizadas em parceria. Para estas exposições, há
sempre um monitoramento de qualidade e correção dos textos apresentados, bem como da legibilidade da
comunicação visual e da acessibilidade a deficientes físicos da expografia como um todo.
Para as produções realizadas internamente, prezamos pelos mesmos princípios de acessibilidade,
realizando, sempre que possível, edições bilíngues para as exposições.

Para o projeto Casas do Brasil 2013 – Habitação Ribeirinha na Amazônia, foi realizado um catálogo bilíngue
– português-inglês, com 172 páginas.

Além disso, está em andamento a reelaboração do site do museu, com término previsto para 2014, que
contará com conteúdo institucional trilíngue (português-inglês-espanhol). Contudo, o site atual oferece conteúdo
básico para visitação em inglês e espanhol.
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Funcionário responsável por este anexo

___________________________________
Ana Heloisa Santiago
Coordenadora de Núcleo Técnico
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CONSOLIDADO TRIMESTRAL DAS PLANILHAS DE PÚBLICO

Vide Anexo.
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RELATO DE MONITORAMENTO DE PÚBLICO VIRTUAL

O público virtual medido no 4º trimestre no site do MCB foi de 37.187 visitantes. Com base na média para o
4º trimestre nos últimos anos, estipulamos receber 58 mil visitantes no site. O número medido ficou abaixo do
esperado porque houve uma mudança na forma de medição dos dados de visitantes ao site do MCB, antes feito
com base em critérios distintos aos adotados pelo Google Analytics. A Locaweb foi a fonte do número de acessos ao
site do MCB até o primeiro trimestre de 2013.

A Locaweb utiliza a metodologia de cálculo por sessões e não visitantes, critério este utilizado pelo Google
Analytics, que adotamos como padrão a partir do relatório do 2º trimestre de 2013. Essa medida – substituir o
monitoramento da Locaweb pelo Google Analytics – gera dados mais precisos, mas também acarreta em uma
natural diminuição no fluxo de visitas no site, por utilizar metodologia diversa daquela adotada até março de 2013
pelo MCB.

Com a ferramenta do Google, podemos aferir os dados indicados no arquivo de referência disponibilizado
pela Secretaria, explicitados nas tabelas e gráficos abaixo:

RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO E VISITAÇÃO DO SITE
Endereço: www.mcb.org.br
Fonte dos gráficos: Google Analytics

Houve uma variação de cerca de 4 mil visitas ao site do MCB entre o 3º e o 4º trimestre de 2013. Em
termos quantitativos, foram 41.602 visitas entre julho e setembro, contra 37.187 visitas ao site entre outubro e
dezembro. Como ainda estamos no primeiro ano do monitoramento dos índices de acessos ao site via Google
Analytics, não temos históricos consistentes de dados para fazer análises comparativas aprofundadas. Estimamos
como normais as variações ocorridas entre o 3º e o 4º trimestre de 2013, inclusive pela natural diminuição da
frequência de visitas ao site no período de final de ano. Os dados aferidos ao longo do ano de 2013 no site do MCB
(segundo informações do Google Analytics coletadas a partir de abril de 2013) totalizam média de visitas diárias
superior a 400 usuários, mas nos dias 24 e 25, 30 e 31 de dezembro, tivemos média de 100 visitantes.

Número de visitas ao site do MCB no período de outubro a dezembro de 2013: 37.187, sendo 72,11% novos
acessos e 27,89% retornos.
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Páginas mais acessadas: página inicial (24,12%), o museu (8,65%) e exposições (7,05%).

Países que acessam o site: 39 países diferentes. Brasil corresponde a 71,71%.
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Informações de tráfico: 16,12% acessaram diretamente a partir do endereço, 70,28% acessaram a partir de sites
de busca e 10,11% acessaram a partir de links em outros sites.
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Proposta para aprimoramento do site

O atual site da instituição é atualizado constantemente com as atividades do museu e mantém link para o email da ouvidoria da SEC, na página principal, e link para o site da SEC, além do link para o portal da Transparência
Estadual. Um novo site do MCB está em fase de construção, sendo que, neste momento, o fornecedor contratado
trabalha no desenvolvimento do mesmo. Sua implementação está programada para o primeiro semestre de 2014.
No site atual, além da inserção constante de conteúdo e atualização da agenda cultural do MCB, criamos, no final de
2013, conteúdos voltados aos visitantes de fora do Brasil, nos idiomas inglês e espanhol. O novo site, que está em
desenvolvimento, terá mais funcionalidades nos idiomas português, inglês e espanhol, além de uma dinâmica
reformulada de navegação e novos recursos.

Página 76

Relatório da utilização das Redes Sociais
Não há previsão para que o MCB adquira o software Twitter Analyzer, ferramenta indicada pela SEC para
aferir resultados nessa plataforma. De qualquer forma, disponibilizamos abaixo informações detalhadas sobre o
trabalho realizado pela equipe de comunicação do museu nas redes sociais:

A divulgação da programação do MCB é feita nas mídias sociais com atualizações constantes nos dias
úteis, destacando a agenda de programação cultural do museu e curiosidades da instituição. Tanto no facebook
como no twitter são publicadas chamadas para as exposições e eventos culturais do museu, convites, vídeos e
informações detalhadas de cada evento. Os conteúdos para as redes sociais são produzidos pelo departamento de
comunicação do MCB com o conceito de curadoria, aprofundando os temas do museu, gerando credibilidade para
as informações e reconhecimento por parte dos seguidores, motivando o crescimento das redes sociais do MCB.

O MCB possui um perfil no Facebook, que manteve os 5.000 amigos (máximo permitido pela rede social
para perfis), e conquistou mais de mil e quinhentos novos seguidores no último ano. Entre setembro e dezembro de
2013, passamos de 5.080 para 5.465 seguidores. Vinculadas ao usuário, há fan pages específicas para programas
do museu: Núcleo Educativo com 185 seguidores, Prêmio Design MCB com 1.102 seguidores e Música no MCB
com 268 seguidores, além uma fan page institucional que passou, de setembro ao final de dezembro, de 3.820 para
4.386 seguidores. Temos trabalhado intensamente para alimentar todas as páginas do MCB no Facebook e para
aumentar ainda mais a repercussão de todos os temas relacionados ao museu. O Twitter, que tinha menos de 10 mil
seguidores até março deste ano, agora tem 12.287.
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RELATO DE PESQUISA DE PERFIL E DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO
PARTICIPANTE DE CURSOS, OFICINAS, WORKSHOPS
Vide Anexo
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Relatório de pesquisa de perfil e de satisfação do público em geral
Vide Anexo
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Relato complementar das Exposições e programação cultural realizada.

1.

X Bienal de Arquitetura de São Paulo

Em diferentes espaços da cidade, a X Bienal de Arquitetura de São Paulo abordou temas urbanísticos,
explorando a relação entre a arquitetura e a cidade. Para o evento, o museu apresentou programação que promove
o debate sobre modos de habitar, reunindo projetos dos arquitetos Eduardo Longo (Casa Bola) e Ryue Nishizawa
(Casa Moriyama), além de mostras sobre a comunidade indígena Emanuel Guarani Kaiowá e os programas “Minha
Casa, Minha Vida” e “Casa Paulista”. Em 12 de outubro, às 15h, Guilherme Wisnik, curador da Bienal, recebeu
convidados para debater o tema “Cidade: modos de fazer, modos de usar”. A mostra contou com visitas educativas
à Casa Bola com saídas desde o Museu. Ainda no âmbito da Bienal, A Casa -Museu de Artes e Artefatos Brasileiros,
realizou a mostra “O asfalto e a areia”, no MASP, que relacionou a produção de importantes artistas e arquitetos
brasileiros na virada dos anos 1960 para 1970, durante a ditadura militar no país. São eles: Vilanova Artigas, Paulo
Mendes da Rocha, Lina Bo Bardi, Helio Oiticica e Cildo Meireles.
Fotos MCB
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Fotos MASP
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2.

PUBLICAÇÕES DA COLEÇÃO PATRIMÔNIO PAULISTA

As publicações dos volumes 3 e 4 da Coleção Patrimônio Paulista (“Patrimônio Escolar: uma saga
republicana” e “A caminho do oeste”) foram lançadas na ocasião da abertura da exposição destes dois últimos
volumes da série, em 03 de dezembro de 2013 (ações 11 e 12) . Cada uma das publicações teve tiragem de 3000
exemplares, impressos pela Imprensa Oficial com incentivo da Lei Rouanet. As publicações e exposição tiveram
atraso em relação ao cronograma, que tinha lançamento inicialmente previsto para o terceiro trimestre. Conforme
esclarecido no último relatório trimestral, este atraso se deveu à demora nas tramitações do projeto junto ao
Ministério da Cultura, contudo a meta foi devidamente cumprida no quarto trimestre, com êxito nas visitações e na
qualidade de seus produtos finais.
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3.

27º PRÊMIO DESIGN MCB

O 27º Prêmio Design MCB recebeu 836 inscrições avaliadas em duas fases eliminatórias pelo júri coordenado
por Ivens Fontoura nas categorias de produto e Marco Braga, à frente dos trabalhos teóricos. Os premiados e
selecionados que ficam em exposição até 26 de janeiro de 2014 formam um recorte representativo da produção
contemporânea nacional. A mostra contou com um total de 78 trabalhos expostos, entre finalistas e premiados das
categorias de produto, protótipo e trabalhos escritos, além dos 10 cartazes finalistas do concurso do cartaz. A
expografia foi projetada pelo escritório de arquitetura Apiacás arquitetos, que procurou seguir a linguagem gráfica do
cartaz e organizou o espaço evidenciando os premiados e finalistas. Algumas das peças, finalistas e premiadas,
foram disponibilizadas para que o público as pudesse experimentar durante todo o período da mostra, procurando
aproximar o visitante das escolhas do júri. A mostra e premiação tiveram, até o presente momento, excelente retorno
de público e mídia.
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4.

I JORNADA EXTRAMUROS

A 1°Mostra de Museus ( I Jornada Extramuros de Museus) teve sua produção coordenada pela equipe do
MCB (ação 12C). O evento aconteceu no Parque da Juventude no dia 09 de novembro e teve público estimado de
cerca de 5 mil pessoas. A ação, que abrangeu os 18 museus da Secretaria da cultura, contou com extensa
programação de oficinas e outras atividades, ocorridas no espaço da tenda construída para os stands de cada
museu e nos espaços do Parque e Biblioteca São Paulo. O MCB participou também com montagem de um excerto
das exposições Casas do Brasil: Habitação Ribeirinha na Amazônia e A casa xinguana. Realizou oficinas educativas
com os jogos “Metrópole” e “Você é o júri”, além de uma apresentação especial do projeto Música no MCB, com
apresentação da Bandinha Popular.
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Regulamento dos Concursos, Editais e Programas de Residência Artística/Técnica/Cultural (quando houver)
O regulamento será enviado na ocasião do concurso.
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Plano do Serviço Educativo e Projetos Especiais

Programa do Núcleo Educativo do Museu da Casa Brasileira

Apresentação *1

A atual equipe do educativo do Museu da Casa Brasileira vem desenvolvendo suas ações a partir da
convicção de que as experiências, reflexões e interação com o público são tão relevantes para o museu, enquanto
espaço de transformação social, quanto os discursos construídos pelos especialistas. Procuramos pensar
especialmente nas pessoas recebidas por nós e de que forma podemos tornar essa experiência mais significativa.
O público exerce grande influência em nosso trabalho. Buscamos assim promover atividades que viabilizem
a autonomia dos indivíduos, por meio de exercícios de reflexão dentro dos espaços expositivos. As ações
educativas procuram, portanto, instigar o olhar atento e crítico do visitante e não apenas transmitir informações.
Segundo Paulo Freire:
“O desrespeito à leitura de mundo do educando revela o gosto elitista, portanto antidemocrático, do
3
educador que, desta forma, não escutando o educando, com ele não fala. Nele deposita os seus comunicados”.
A educação é inerente à função dos museus e não está presente somente nas equipes que recebem
diretamente o público, mas em todas as ações desenvolvidas que visam esta interação. É fundamental que os
princípios que regem as ações educativas estejam em consonância com a missão do museu e seu plano
museológico e encontrem no dia-a-dia, diálogo com todas as áreas envolvidas, buscando respaldo e parceria para o
desenvolvimento de suas ações.
A mediação cultural sempre acontecerá de uma forma ou de outra, independentemente de seu discurso
estar ou não engajado com um projeto de transformação social e/ou reflexão institucional.

Nossa equipe, partindo de objetivos bastante definidos, trabalha com a premissa que um indivíduo não
necessita obrigatoriamente ter um enorme e bem-sucedido currículo acadêmico para visitar e compreender uma
exposição em qualquer
museu, pelo contrário: antes de qualquer outra coisa, ele necessita ter vontade para conhecer este espaço e
curiosidade para relacioná-lo às suas experiências, ressignificando e desenvolvendo aquilo que se vê ou se
experimenta. Pensamos aqui que um museu ou espaço cultural que só consegue referir e significar as camadas
especializadas falha por não compreender que a vivência não acadêmica também cria conhecimentos, que podem e
devem relacionar-se com aspectos teóricos.
Assim, ressaltamos a importância de trabalhar a construção de uma noção de pertencimento a este espaço,
por qualquer pessoa, permitindo ainda que de forma ínfima, uma noção de participação em uma unidade social.
E mais: trazer à luz o conhecimento internalizado pelo indivíduo em sua lida diária, fomentar sua
autoconfiança como indivíduo ativo e pensante, como cidadão pleno.
Acreditamos que dar acesso ao público não é apenas abrir as portas. Existem certas barreiras invisíveis e
estas em geral são as mais difíceis de atravessar. A imponência do prédio é uma delas, pois a localização do museu
faz com que as pessoas não vejam a instituição como pública, ou se a veem, não a enxergam como um espaço
propriamente seu, e sim de uma elite intelectual da qual poucos se reconhecem como pertencentes. Recebemos
também um público que vem especificamente ao restaurante, situado dentro do museu, e que muitas vezes tem uma
relação de passagem com as exposições e com os conteúdos que aqui se encontram.
As ações propostas pelo educativo MCB procuram dar conta da diversidade do público, e das diferentes
abordagens das exposições e do acervo que abrigamos. Buscamos desenvolver, dentro de nossas possibilidades,
formas de estreitar a relação dos públicos com o patrimônio cultural para que ocorra entre eles a apropriação e a
identificação. É a partir deste ponto que o visitante toma consciência das implicações histórico-sociais presentes em
objetos do nosso cotidiano. Sendo assim, reconhecendo-se dentro do museu, o visitante se reconhece também
como agente de sua própria história, resgatando assim a autoestima de seu grupo social.

3

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia.
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Metodologia
O contato com os objetos, por si só, possui grande potencial para gerar uma “conversa” com o público, mas
o processo educativo busca ampliar estas possibilidades de comunicação com os sujeitos. Tais princípios se pautam
4
em estudos teóricos como o de Robert William Ott . Segundo ele:
“A habilidade de interpretar os objetos e os fenômenos culturais amplia nossa capacidade de compreender o mundo.
Cada produto da criação humana, utilitário, artístico ou simbólico, é portador de sentidos e significados, cuja forma,
conteúdo e expressão devemos aprender a ler ou decodificar. Para desenvolver este aprendizado, o conhecimento
especializado não é essencial. Qualquer pessoa pode fazê-lo desde que utilize sua capacidade de observação e
5
análise direta do objeto ou fenômeno estudado.”
Sendo assim, sob a perspectiva dos estudos em cultura material, educação patrimonial e arte-educação,
uma abordagem bastante utilizada pelos educativos em museus é a leitura de objetos. A partir dela, conduzimos os
visitantes através das “pistas” que os objetos nos dão, dando a chance para que os visitantes explorem de forma
ativa os sentidos e significados através de descrição, análise e interpretação dos objetos em exposição.
Para isso muitas questões são levantadas, gerando uma prática enriquecedora, pois o exercício da
investigação instiga a curiosidade e a autonomia, trabalhando assim com princípios fundamentais para uma visão
mais crítica das experiências cotidianas. O educador trabalha com o público a partir dos conteúdos das exposições,
mas tendo como objetivo principal aguçar a participação, olhar, percepção e pensamento do visitante.
Ter sensibilidade para despertar o lado mais curioso no seu público é primordial. A partir de uma atitude
provocativa estimulamos os visitantes a participar e expor suas opiniões e impressões. Para isso, muitas vezes é
interessante usar recursos lúdicos, instigantes, desafiadores, pois ao ser prazerosa a visita proporciona uma relação
positiva com o conhecimento. Procuramos desenvolver, nas visitas e oficinas, jogos e dinâmicas que trabalham
neste sentido.

*1 Este texto é parte do material que foi elaborado para 29ª Bienal de São Paulo, e foi realizado coletivamente pela
equipe, em janeiro de 2010, visando apresentar uma nova visão do Núcleo Educativo do MCB
Programa Educativo
Desenvolvida a partir de novembro de 2009 com a nova coordenação da área, a reestruturação do
Programa do Núcleo Educativo do Museu da Casa Brasileira procurou dar continuidade às ações significativas já
realizadas na área. O perfil e participação da equipe neste processo foram pontos importantes para esta
implantação.
O Programa está construído a partir dos seguintes pontos:
1-

•
•
•
2-

Público
Ações voltadas para a extroversão do(s) conteúdo(s) tratados no MCB
O foco do atendimento é o desenvolvimento de projetos que qualifiquem as visitas educativas e que
possam potencializar o papel educativo no museu. Dentro deste objetivo o educador tem o papel de
propositor das ações, com o acompanhamento da coordenação e assistente de coordenação. Buscamos
alcançar todo tipo de público, sem distinção e manter uma diversidade nos atendimentos.
Atendimento ao público do museu
Elaboração de projetos para público(s)-alvo desenvolvidos pelos educadores.
Outras ações
Educadores e equipe

Ações que buscam o constante aprimoramento da equipe, através de reflexões sobre a prática do trabalho e
troca entre a equipe.

4

Pesquisador norte-americano, professor da Penn State University e professor associado da Palmer
Museum of Art. Destaca-se por suas pesquisas na are de interpretação, crítica e educação em museus.
5
OTT, Robert W. “Ensinando Crítica nos Museus”. In.BARBOSA, Ana Mae (org.) Arte-Educação: leitura
no subsolo.
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•
3-

Formação continuada
Núcleo Educativo e Museu

Procedimentos e operacionalização das atividades do núcleo e/ ou do museu e organização do material
desenvolvido visando a construção de referências na área e da memória do Educativo MCB.
•
•
•
•
•

Mailing do educativo
Parcerias
Agendamento
Relatório de Público
Memória do Núcleo Educativo

Estrutura

Programas e Projetos:
•
•
•
•
•

Inclusão
Seu Museu
Uma Tarde no Museu
Visitas Educativas Regulares
Formação de Professores, Educadores e Guias de Turismo

Formação de Equipe de Educadores:
•
•

Visitas, Reuniões, Eventos, Cursos e Seminários externos
Reuniões, conversas, formações Internas ( Conversa com Curadores, Reuniões com o CEDOC , reuniões
semanais equipe)

Outras ações:
•
•
•
•

Ações educativas especiais ( datas comemorativas, eventos etc)
Outras ações para a coleção MCB e/ ou exposições temporárias
Cursos, encontros, workshops.
Representação da área em feiras e eventos

Organização Interna :
•
•
•
•
•

Agendamento das programações do museu
Relatório de público do Museu
Gestão da Equipe ( educadores e orientadores de público)
Relatórios e memória da área
Parcerias e Mailing
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Programas e Projetos
1-

Programa de Inclusão

Breve Histórico
O Programa de Inclusão (PI) proposto pelo educativo do MCB englobou em 2010 duas ações. A primeira
incluiu a continuidade do atendimento ao público com deficiência, implantado em 2007, como Programa Educativo
para Públicos Especiais (PEPE). A segunda, a implementação sistemática do Programa de Inclusão ao longo do
ano. Entendemos por exclusão a não oportunidade de exercício de seus direitos e a maior ou menor capacidade de
controlar as forças que afetam seu bem estar. Ao iniciar o trabalho educativo com público deficiente em meados de
2007 queríamos justamente trazer para essa parcela da sociedade uma nova visão de espaço cultural baseada na
readequação do serviço prestado pelo museu à sociedade acreditando nos indivíduos e em suas infinitas
capacidades. Em outras palavras, nosso objetivo é explorar ainda mais as potencialidades da instituição, fazendo
do MCB um museu verdadeiramente inclusivo.
Por ser um programa que coloca a necessidade individual no centro da discussão, sabíamos que estaríamos
nadando contra a correnteza visto que cada dia mais a cultura é massificada pela sociedade de mercado. Com o
pensamento neste âmbito social fomos buscar naqueles que tem maiores dificuldades de acesso a chave para o
melhor atendimento do público. Feito isso houve uma significativa melhoria no trabalho do Núcleo Educativo de
forma geral.
No decorrer do trabalho nos deparamos com um público ainda mais peculiar, o CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial). Uma instituição que surge para atender a
demanda de pessoas com sofrimento psíquico dentro de um movimento de reforma psiquiátrica e de uma política
anti-manicomial. Sua função é dar suporte e supervisão a estes pacientes além de reinseri-los em áreas da vida
cotidiana.
Por atender o público com transtornos mentais, o CAPS faz parte do atendimento inclusivo do PEPE. Porém esta
instituição tem outro importante diferencial: assistir pessoas nos âmbitos psicossociais enquanto presta serviços a
pessoas em
vulnerabilidade social (moradores de rua, por exemplo) e usuários abusivos de álcool e drogas.

Receber estes grupos foi à oportunidade para este atendimento ser repensado e ampliado. Neste sentido tanto
o público deficiente quanto o em vulnerabilidade social são bastante parecidos visto que ambos têm especificidades
próprias. Se diferenciam sim em relação as suas necessidades (tal como um visitante deficiente visual se diferencia
de um deficiente intelectual), porém fazem parte de um Programa de Inclusão.
Este trabalho já vem sendo desenvolvido, graças à verba destinada ao transporte dessas instituições ao museu
e a política de gestão do Núcleo Educativo que muito se esforça para buscar a diversificação do público visitante. A
intenção agora é institucionalizar tal ação enquanto programa, não mais destinado somente ao público deficiente,
mas sim ao público excluído de variados âmbitos sociais, entre os quais se encontram os equipamentos culturais.
Apresentação do Projeto

Como dito acima, o Programa de Inclusão (PI) proposto pelo educativo do MCB engloba duas ações. A
primeira inclui a continuidade do atendimento ao público com deficiência, implantado em 2007, como Programa
Educativo para Públicos Especiais (PEPE). A segunda, a implementação sistemática do Programa de Inclusão a
partir de 2010.
Através deste programa o Museu da Casa Brasileira propõe parcerias com instituições que trabalham com
esses públicos geralmente privados do direito de pleno do exercício de sua cidadania. O Núcleo Educativo do
Museu da Casa Brasileira, pretende receber e desenvolver um trabalho continuado sobre as temáticas abordadas
pelo museu somadas às necessidades apresentadas por cada grupo visitante.
Para que isso seja possível desenvolveremos parcerias junto a essas instituições no sentido de potencializar o
atendimento. A proposta é fazer um acompanhamento mais próximo para obter um maior retorno com relação aos
resultados para a melhoria do nosso serviço. As visitas, portanto, serão pensadas através do público, pretendendo
ir de encontro com as temáticas abordadas pelo museu. Considerando a particularidade apresentada pelo grupo
desenvolveremos eixos de visitação e oficinas que, através de abordagens mais vivenciais e inspiradas na
experiência, pretendem ampliar o repertório cultural e a auto- estima do visitante. Partindo sempre da utilidade
cotidiana acresceremos o pensamento crítico sobre o Museu e seu papel social na vida do cidadão.
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Educador responsável:
Daniel Gonzales
Objetivos
Expandir o perfil de público visitante do MCB;
Fomentar noções de pertencimento dessas populações em vista do patrimônio cultural;
Criar diálogos entre o patrimônio material e imaterial com a vida cotidiana;
Ampliar a noção de cultura compreendendo-a como um elemento de justaposição da lida diária;
Dar instrumentos para que o visitante entenda o mundo enquanto linguagem;
Reestabelecer a autoconfiança de grupos geralmente negligenciados socialmente;
Trazer novos manejos para questões vivenciais, cognitivas e emocionais;
Justificativa
Estamos firmados em duas referências. A primeira delas é o XXVII artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos que apresenta o seguinte postulado: “I- Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural
da comunidade, de fruir as artes de participar do processo científico e de seus benefícios”. Já a segunda é a
definição de museus segundo o IPHAN/MinC de outubro de 2005:
“O museu é uma instituição com personalidade jurídica própria ou vinculada a outra instituição com
personalidade jurídica, aberta ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento e que apresenta as
seguinte características: (...) II- A presença de acervos e exposições colocados a serviço da sociedade com objetivo
de propiciar a ampliação do campo de possibilidade de construção identitária, a percepção crítica da realidade, a
produção de conhecimento e oportunidades de lazer; III- A utilização do patrimônio cultural como recurso
educacional, turístico e de inclusão social; (...) V- A
democratização do acesso, uso e produção de bens culturais para a promoção da dignidade da pessoa
6
humana” .
Por conta disso entendemos como papel do Núcleo Educativo o aumento do acesso público ao acervo e às
exposições temporárias, baseando-se no desenvolvimento crítico formador de um cidadão pleno.
Partindo desse conceito preocupamo-nos em compreender os diferentes públicos que tem acesso ao Museu
7
da Casa Brasileira e os que não têm. Diagnosticamos que o MCB é majoritariamente visitado por públicos:
pertencentes às classes A e B, com ensino superior completo ou em curso, maiores de 18 anos, que exerce
atividade remunerada e visitam regularmente um circuito de museus.

Consequentemente a esses diagnósticos propomos um aumento qualitativo do espectro social atingido pela
ação do Museu da Casa Brasileira, compreendendo esse aumento como uma maior interação entre o museu e a
sociedade como um todo. Mais: através desse processo esperamos que esses novos públicos sintam-se
suficientemente confiantes em sua capacidade de interagir e em sua noção de pertencimento, fomentada no MCB,
para aplicarem-nas, a partir de seus interesses particulares, a outras instituições culturais
Público–Alvo:
Pessoas em situação de vulnerabilidade e pessoas com deficiência.
Metodologia para a realização de Parcerias :
Etapa 1 Pré visita
Troca com a instituição parceira
Visita para diagnosticar a instituição: Conhecer o trabalho realizado, Conversar com os educadores e público – alvo,
trocas de expectativas etc .
Etapa 2 – Visitas
Trabalho continuado com um grupo alvo escolhido ( 3 a 4 encontros)
Visita as exposições
Participação ativa do grupo a partir de leitura de obras, jogos, oficinas e do diálogo
Discussão sobre patrimônio cultural, temáticas do museu e temática trazida pelo grupo
6

. Grifo nosso.
Plano Museológico 2009 – A Casa museu de arte e artefatos brasileiros, realizado no MCB.

7
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Etapa 3 – Pós visita
Avaliação
Contato com a instituição: mailing, próximas visitas etc
Plano de Ação:
METAS
Realizar visitas educativas regulares para grupos variados dentro perfil do Programa de Inclusão;
Fomentar parcerias com entidades do terceiro setor, para atendimento voltado para as necessidades do
grupo;
Desenvolver material de apoio a fim de potencializar as visitas.
Criar ações educativas fora dos espaços do museu;
Avaliar e acompanhar os resultados das atividades desenvolvidas;

CRONOGRAMA
Atividades permanentes:
•
Realização de visitas agendadas com terceiro setor e ONGs.
•
Realização de visitas agendadas com o público de diferentes deficiências.
•
Atualização de mailing
•
Pesquisa e elaboração de propostas e materiais.
•
Formação continuada dos educadores
•
Avaliação e relatório
1º SEMESTRE

2° SEMESTRE

Exposição da parceria com o ateliê de pintura – Caps Itaim Bibi
realizada ao longo de 2013
Nova Parceria
Nova Parceria

Indicadores de resultado:
Avaliação dos participantes
Avaliação dos responsáveis pelo grupo
Avaliação dos educadores

2-

Programa Uma Tarde no Museu

Breve Histórico
A ideia para a realização de Uma Tarde no Museu surgiu da Oficina de Papietagem realizada no início de
2009. Ela foi utilizada como recurso para a leitura do Banco Trumai, objeto pertencente ao acervo do museu, em que
o visitante era convidado a explorar temas relacionados a peça e em seguida realizar uma releitura com cola e jornal
através da técnica da Papietagem. Um dos objetivos era identificar o objeto através do exercício da percepção
visual, leitura e produção material. Primeiramente, a oficina foi desenvolvida para o público infantil, porém, com sua
realização, percebemos que a procura maior envolvia também o público adulto, nos incentivando a realizar um
programa com oficinas e atividades voltadas para um público mais amplo inclusive o familiar.
Desde 2010, o projeto Uma Tarde no Museu foi retomado e passou a acontecer com regularidade. O Educativo
retomou também o jogo chamado Museu em ação, que envolve mímica e desenho acerca das temáticas do acervo
e uma contação de histórias. Já no decorrer do mesmo ano, produzimos jogos de raciocínio e lógica com temáticas
relacionadas às exposições temporárias, despertando e evidenciando o potencial de desenvolvimento de propostas
lúdicas da equipe.
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Descrição:
A proposta da atividade Uma Tarde no Museu, é realizar uma visita especial para pais e filhos, refletindo sobre
o acervo, jardim e exposições temporárias através de atividades lúdicas, como contação de história e jogos de
tabuleiro idealizados e confeccionados pela equipe de educadores do MCB.
Educadores Responsáveis:
Todos os Educadores: Elaboração e condução das propostas
Ingrid Ricetto - Organização Geral do Projeto e Produção.
Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aproximar o público dos temas e conteúdos do museu através de diferentes práticas educativas.
Estimular a educação no museu de forma lúdica.
Fomentar a discussão e associação de temas em visitas a exposições temporárias e acervo.
Desenvolver valores como cooperação e respeito.
Estimular a convivência entre pais, filhos, amigos e diferentes públicos com idades diversas.
Viabilizar a autonomia dos visitantes.
Incentivar a apreciação dos objetos expostos.
Entender o museu enquanto ambiente de convivência, lazer e espaço de diversão e aprendizado.

Justificativa
A procura pelas propostas lúdicas tem crescido. O perfil de público que mais procura a programação de Uma
Tarde no Museu são casais com filhos pequenos, por volta de 6 a 10 anos. Este público procura alternativas dentro
das programações culturais da cidade, que muitas vezes não são adequadas para o público infantil. As propostas
pensadas para esta programação tem o desafio de trabalhar a integração entre pais e filhos assim como a relação
de diferentes pessoas e famílias que participam. A abordagem dos jogos busca esta abrangência, oferecendo a
possibilidade de serem mais ou menos aprofundados, conforme a natureza e necessidades do público atendido. No
entanto a experiência do jogo estimula, não só as crianças, mas também os adultos despertando esta necessidade
humana de brincar, de simbolizar, de criar, de se expressar, de se superar e de interagir. Os pais ao poucos
compreendem, durante a proposta, que esta não é uma atividade apenas para seus filhos e que a troca é
importantíssima para eles próprios também. Ser desafiado, experimentar um espaço de prazer e liberdade, errar e
tentar de novo, vivenciar de fato um momento e reparti-lo com outras pessoas. O objetivo, portanto é trazer o
público para perto deste espírito lúdico, para este momento de atividade criadora tirando o peso de ter que
responder as proposições dos museus “à altura”. Frequentar o museu com a família é sem dúvida uma das mais
efetivas formas de formação de público. Os vínculos afetivos e sociais que se formam podem perdurar por uma vida
toda.
Público–Alvo
Famílias, amigos, interessados em geral e público espontâneo
Metodologia
•
•
•
•

Acolhimento ( recepção, apresentações, sensibilização para a proposta, apresentação do museu)
Visita às exposições e Oficina lúdica ( Leitura de objetos e imagens, observação, interpretação, reflexão,
conversa, investigação, produção plástica, jogos e brincadeiras)
Encerramento ( finalização das atividades, conclusão)
Avaliação

Plano de Ação
METAS
•
•

Desenvolver jogos, oficinas e atividades lúdicas a partir das exposições temporárias a fim de criar uma
programação contínua voltada para o público aos finais de semana.
Realizar ações de divulgação e parceria a fim de ampliar o público atendido.
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CRONOGRAMA 2014
1º SEMESTRE
2° SEMESTRE

6 encontros
6 encontros

Atividades regulares
•
•
•
•
•
•

Elaboração de propostas e materiais
Realização de encontro um sábado por mês
Divulgação das atividades
Avaliação e Relatório
Contato com público-alvo
Atualização do mailing

Indicadores de resultado
Avaliação feita pelos participantes ( adultos, jovens e crianças)
Avaliação dos Educadores

2.1 ConVIVER – Programa de Integração para Famílias MCB
Em 2010 foi elaborado o Projeto Conviver com o objetivo de ampliação do Programa Uma Tarde no Museu.
Este programa aguarda recursos para ser implementado.
O Programa Educativo ConVIVER - MCB pretende buscar a integração de famílias dos mais diversos níveis
sociais e culturais, visando à troca de experiências como ferramenta de fortalecimento dos laços afetivos,
comunitários e de convívio sócio cultural. Conforme a Declaração dos Direitos Humanos, a família é o núcleo natural
e fundamental da sociedade e tem como direito à proteção da sociedade e do Estado. Através desta convivência
entre diferentes grupos visamos atingir prioritariamente as famílias menos assistidas ou excluídas do exercício de
seus direitos.
A proposta é realizar apresentações artísticas e atividades educativas visando estimular a atitude participativa
e colaborativa do público, com o intuito de contribuir para a melhoria de suas relações sociais através das trocas de
experiências, seja entre os membros da própria família seja entre diferentes grupos familiares, fortalecendo assim a
noção de cidadania.
Para 2014, contamos com a aprovação da proposta de convênio enviada para a UPPM e Secretaria Estadual
da Educação para realização do Programa.

3-

Projeto Seu Museu

Breve Histórico
Devido à necessidade de integração com a equipe terceirizada (seguranças, recepcionistas, bilheteria
iniciamos um projeto voltado à consciência funcional e integração entre as equipes. Aos poucos o projeto ganhou
maior abrangência envolvendo não só os terceirizados mas todos os funcionários do museu e seus objetivos
tornaram-se mais claros, tais como : atentar para as peculiaridades do trabalho no espaço museológico; esclarecer
sobre as noções de pertencimento e inclusão cultural; trocar experiências sobre o trabalho dentro da instituição
refletindo sobre sua missão entre outras. Em setembro de 2008 o Centro de Documentação (CEDOC) do museu
criou um curso de duração de seis horas visando à formação e capacitação de um grupo fixo de terceirizados. O
curso, de natureza mais teórica, versava sobre os conceitos de museu, patrimônio e memória, além de
apresentações sobre a história e conceito dos museus no Brasil e no mundo, o histórico do próprio MCB e
discussões sobre cuidados com o acervo e conduta profissional.
Embasados nesse projeto e cientes das dificuldades encontradas em sua implementação, desenvolvemos
desde 2010 um trabalho menos teórico e mais próximo da realidade de cada equipe, realizando um trabalho
continuo sem a exigência de uma carga horária continua tão alta, focado na formação e reflexão.
Apresentação do Projeto
O Projeto Seu Museu é um esforço da Ação Educativa do MCB para formar em seu quadro de funcionários do
Museu da Casa Brasileira um público em melhor sintonia com os preceitos que orientam a ação da instituição e mais
inteirado da vida cultural da cidade de São Paulo. Simultaneamente a ação pretende qualificar tais funcionários,
diariamente presentes no circuito, para melhor atender aos visitantes.
A importância da capacitação das equipes de atendimento e operacional, como de Segurança e Limpeza,
ganha destaque ao considerarmos seu contato direto com o público. Tal argumento se torna ainda mais relevante
quando compreendemos o programa dentro de um projeto de inclusão, como o que começa a ser implementado
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pela Ação Educativa do MCB, que além de estender seus trabalhos em programas extramuros também se preocupa
em compreender, capacitar e fomentar o interesse cultural em indivíduos que inseridos no circuito cultural por seu
emprego podem sentir-se excluídos desse meio quando, depois de seu turno, retornam à suas casas.
Desta forma propomos o projeto Seu Museu como uma extensão e, simultaneamente, uma ampliação do
Projeto de Inclusão (PI) dentro do MCB: uma extensão por ter em si a preocupação da inclusão de um público que
apesar de estar presente diariamente no espaço cultural, é muitas vezes excluído do debate proposto pela
instituição; uma ampliação uma vez que não apenas se preocupa com os indivíduos envolvidos também com a
instituição que os abriga e que precisa deles.

O projeto então se volta para a discussão desse fórum que compreendemos que o museu deve ser e os
problemas envolvidos nessa construção ideal. Pretendemos
então articular as equipes de maneira a aproximá-las o suficiente a fim de fomentar um reconhecimento no
trabalho do outro e também criar um fórum de discussão, para que os diferentes departamentos possam criar uma
reflexão sobre a nossa instituição e que tipo de espaço que pretendemos criar. Um fórum preocupado em discutir
ideias sem se preocupar com hierarquias dando norteamento e qualificando, cada vez mais, as equipes para pensar
e projetar suas funções nesse espaço.
Educadores Responsáveis: Ana Lídia Teberga e Luara Carvalho
Objetivos
•
Criar um espaço de reflexão sobre patrimônio museológico;
•
Discutir nossa missão como instituição museológica;
•
Fomentar o debate sobre o papel do Museu para a sociedade;
•
Atentar para as peculiaridades do trabalho no espaço museológico;
•
Esclarecer sobre as noções de pertencimento e inclusão cultural;
•
Trocar experiências sobre o trabalho dentro da instituição refletindo sobre sua
missão.
Justificativa
O período subsequente à Segunda Guerra mundial marcou o início de transformações conceituais no que dizia
respeito à forma de se encarar a cultura e o patrimônio. A destruição causada pelo conflito em solo europeu e o
movimento de reconstrução das cidades trouxe para o centro do debate a questão patrimonial.
Desta forma, inicia-se um esforço de reflexão sobre o papel social dos museus à medida que seu patrimônio
ganha novos sentidos. É neste contexto que surge o ICOM (Conselho Internacional de Museus) em 1946 e,
posteriormente o ICOFOM (Comitê Internacional para Museologia) em 1977. Tais iniciativas tinham como objetivo
discutir os novos rumos da instituição museológica e definir parâmetros para sua prática.
O ICOM consolidou-se como uma organização destinada à conservação, preservação e difusão do patrimônio
museológico internacional e é referência absoluta até os dias de hoje. Várias definições do conceito de museu foram
elaboradas pelo Conselho desde sua criação, sendo que a mais atual o define como:
“Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu
desenvolvimento, aberto ao público, e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do
8
homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a fruição.”

Sendo assim, pensar em uma instituição museológica é pensar prioritariamente no importante papel social que
ela exerce de formação de identidades e de se configurar um espaço de exercício da cidadania. Para garantir que o
museu seja, de fato, este espaço é importante que todos os envolvidos neste trabalho estejam em sintonia com esta
missão e ter consciência que apesar de estarmos inseridos em um cenário pautado em uma lógica de mercado, o
museu também lida com questões de outra ordem.
O Código de Ética do ICOM (2004) diz:
“Os museus são responsáveis pelo patrimônio natural e cultural, material e imaterial. As autoridades de
tutela e todos os responsáveis pela orientação estratégica e a supervisão dos museus têm como primeira obrigação
proteger e promover este patrimônio, assim como prover os recursos humanos, materiais e financeiros necessários
9
para esse fim.”
Seguindo este princípio, acreditamos que cabe não só aos dirigentes, mas também a todo o corpo de
funcionários dentro do museu entender as categorias desta concepção de patrimônio e se comprometer com sua

8
9

CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS. Estatuto do ICOM apresentado à 18ª Assembléia Geral.
CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS. Código de Ética do ICOM: versão lusófona. p. 12.
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promoção através de um exercício constante de reflexão sobre o tema e reelaboração da prática. Zelar pela
proteção, permanência e acesso a este patrimônio se faz, assim, dever de todos.
A integração das diversas áreas de atuação, exerçam elas atividades-meio ou atividades-fim para a instituição,
pode potencializar o trabalho dentro do museu. Refletir sobre nossas ações e as possibilidades de integrar tais
partes ao todo, enriquece nossa prática.
O Núcleo Educativo do MCB lida diariamente com tais questões patrimoniais e procura com o presente projeto
estender este debate ao corpo de funcionários e de terceirizados. Ainda segundo o Código de Ética do ICOM:
“Os museus têm o importante dever de desenvolver o papel educativo atraindo e ampliando os públicos
egressos da comunidade, localidade ou grupo a que servem. Interagir com a comunidade e promover o seu
10
patrimônio é parte integrante do papel educativo dos museus.”
Consideramos a importância de gestar a noção de relevância cultural nos frequentadores mais rotineiros de
museus: seus funcionários. Assim compreendemos que ampliar nosso público visitante é também trabalhar com o
público que já habita esse espaço, qualificando a equipe e criando um espaço para promoção social a partir destes
indivíduos.
Acreditamos que
“[...] é necessário enxergar que a ação cultural é, também, atividade interna, é troca, é compartilhamento de
informações, é reconhecimento da importância de todos os trabalhadores da instituição, e é, sobretudo, o
estabelecimento de uma ética de confiança e de parcerias. [...] É ação de formação e informação, é contribuição
11
efetiva para a cidadania responsável pela preservação do patrimônio cultural, que é de todos.”
Público–Alvo
Equipe MCB e terceirizados.
Metodologia
Construção coletiva, Discussão e troca entre o(s) grupo(s),Apresentações de conteúdo
Visitas as exposições ,Atividade lúdicas e criativas, Leitura de Imagens, Relação do Museu e a vida cotidiana entre
outras
Plano de Ação
METAS
Continuidade à discussão dos seguintes conteúdos:
•
•
•
•
•

Compreensão dos objetivos do trabalho no MCB
Aproximação das equipes do museu e partilha das experiências de trabalho
Entendimento do papel de cada equipe no museu e da relação entre elas
Conhecimento sobre museus e sua função
Ampliação do repertório cultural através de visitas às nossas exposições assim como à outras instituições.

CRONOGRAMA
1º SEMESTRE
2° SEMESTRE

3 encontros
3 encontros

Indicadores de Resultado
Avaliações feitas com os participantes
Avaliação do Responsável do Núcleo Educativo MCB

10
11

Idem. p.21.
SANTOS, Marília Célia T. Moura. “Os Museus e seus públicos invisíveis”. p. 7.
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Programa de Visitas Educativas

Apresentação
Visitas regulares à coleção e exposições temporárias do MCB .
Público(s) atendido(s): Ensino formal (pública, privada - da educação infantil ao ensino superior);
Organizações sociais ( ongs, associações, clubes, fundações etc) ; Público Espontâneo: Família, Amigos, Turista,
Estrangeiros; entre outros.
Parceria com a FDE - Esta parceria, iniciada em 2008, tem se apresentado como uma das mais
contínuas firmadas pelo Educativo e possibilita o acesso a um grande número de alunos da rede estadual de ensino.
A cada ano avaliações e revisões por ambas as partes vêm buscando garantir o aperfeiçoamento das visitas
educativas. Em 2009 e 2010 recebemos alunos de 3ª e 4ª séries e a partir de 2011 expandimos a parceria, trazendo
também alunos de 7ª e 8ª séries. Desde 2013 temos atendido os grupo de EJA, nas aberturas noturnas do museu.
O MCB também mantém desde 2008 a parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social
(SMADS) com a finalidade de diversificar seu público. Esta parceria nos permite atender diversas organizações
sociais voltadas para públicos com deficiência, situação de vulnerabilidade social, idosos entre outros
A continuidade e busca por novos parceiros que possam ampliar o público atendido, como também
qualificar as visitas educativas tem sido um objetivo permanente do Programa do Núcleo Educativo MCB
Estrutura das visitas
Visitas Agendadas: Realizadas pelos educadores do museu, voltadas para grupos interessados; escolas,
organizações sociais entre outras instituições.
10 a 44 pessoas
Horários 9h30, 10, 14 e 15hs de terça a sexta
Horário Noturno : quinzenalmente às quartas-feiras - 19h30
Necessário agendamento prévio

Visitas Orientadas: Realizadas pelos educadores do museu , voltadas para o público espontâneo.
até 15 pessoas por visita
De Terça a sábado, às 16hs
Sem necessidade de agendamento prévio
Visitas Especiais: Realizadas por convidados especiais, como os curadores das respectivas exposições
temporárias, voltadas para o público espontâneo.
até 25 pessoas por visita
datas conforme programação
Necessária inscrição prévia

Responsável: Equipe do Núcleo Educativo MCB
Objetivos
•
Criar um espaço de reflexão sobre as exposições do MCB
•
Aproximar o público dos temas e conteúdos do museu através de diferentes práticas educativas.
•
Fomentar a discussão e associação de temas em visitas a exposições temporárias e acervo.
•
Desenvolver valores como cooperação e respeito.
•
Viabilizar a autonomia dos visitantes.
•
Incentivar a leitura dos objetos e/ou imagens.
•
Expandir o perfil de público visitante do MCB;
•
Estimular o entendimento do museu como instituição e equipamentos cultural disponível;
•
Fomentar noções de pertencimento em vista do patrimônio cultural;
•
Criar diálogos entre o patrimônio material e imaterial com a vida cotidiana da casa;
•
Dar instrumentos para que o visitante entenda o mundo a partir das diferentes formas de representação;
•
Trazer novos manejos para questões vivenciais, cognitivas e emocionais;
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Metodologia
•
Acolhimento (recepção, apresentações, sensibilização para a proposta, apresentação do museu)
•
Visita às exposições ( Leitura de objetos e imagens, observação, interpretação, reflexão, conversa,
investigação, produção plástica e/ ou atividades lúdicas)
•
Encerramento ( finalização das atividades, conclusão)
•
Avaliação

Plano de Ação
METAS
Continuidades das atividades regulares:
Agendamento
Atendimento das visitas de janeiro a dezembro
Disponibilidade de ônibus por meio de verba da Secretaria e de Parcerias.
Realização das Parcerias do programa
Inserção e Atualização do mailing
2014: Ampliar o atendimento noturno e aos finais de semana mediante aprovação da Proposta de Convênio com a
SEE, enviada pela UPPM.
CRONOGRAMA
Atendimento das visitas de janeiro a dezembro conforme plano de trabalho.
Indicadores de resultado
Avaliação do professor/ educador ou responsável pela visita
Avaliação do Educador
Tabulação e Relatórios
Material Pedagógico e de Apoio
Propostas e jogos produzidos a partir da coleção MCB ou exposições temporárias
Imagens de apoio
Material para público com deficiência visual ou intelectual ( prancha tátil, miniaturas, maquete, luvas para o toque).

5-

Formação de Professores, Educadores e Guias de Turismo.

Apresentação

O curso voltado para professores da rede de ensino pública e privada, educadores em geral e guias de turismo
tem como objetivo trabalhar as exposições de longa duração do museu.
1-Coleção MCB que expõe utensílios da casa brasileira e peças representativas da transformação do mobiliário
no país dos séculos 17 ao 21 e a exposição
2- A Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado que aborda um importante capítulo do desenvolvimento
paulistano entre o final do século 19 e meados do 20, e expõe uma seleção de peças da coleção dos antigos
moradores da casa que abriga hoje o MCB, o casal Fábio Prado e Renata Crespi.
O curso visa aproximar os professores, educadores e guias das temáticas do Museu da Casa Brasileira
abordando a história dos objetos e seus contextos sociais a partir das reflexões sobre cultura material, enfocando
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possíveis relações entre o homem e o habitat,
sociedade.

inovações tecnológicas e os processos de transformação da

O contato direto com os professores, educadores e demais interessados visou estreitar as relações entre
museu e instituições de educação formal e não formal potencializando as trocas e projetos compartilhados.

Equipe Responsável : Thelma Löbel - Coordenação e Cristiane Alves- Assistente de coordenação.
Objetivo
•
•
•
•

Trabalhar em parceria com o público- alvo visando a disseminação e multiplicação dos debates e
experiências fomentadas pelo Museu da Casa Brasileira.
Potencializar a visita educativa, a partir da preparação prévia dos responsáveis pelos grupos que visitam o
museu.
Ser um centro de referência na formação dos conteúdos tratados no MCB, no que se refere à formação de
público
Estreitar a relação com público pertencente a instituições educacionais, culturais e sociais com foco na
ampliação do público do museu como também na realização de futuros trabalhos em parceria.

•
•

•
•

•

Debater as questões referentes à morada brasileira pelo viés de seus usos e costumes, arquitetura e
design, buscando preservar as relações do homem com seu habitat, conforme explicitado na missão do
museu.
Tratar sobre o conteúdo de forma dialogada buscando considerar as expectativas e necessidades do
público.
Conscientizar os guias de turismo entre outros público(os)-alvo para a responsabilidade dos discursos e
mediações realizadas nos espaços culturais e instituições museológicas, considerando a importância de
uma constante pesquisa sobre os conteúdos específicos da instituição como também sobre a abordagem
realizada aos diferentes públicos.
Compreender a dimensão educativa dos museus assim como conceitos como Educação Patrimonial e
Mediação

Justificativa
Como uma visita educativa pode ser potencializada a fim de permitir desdobramentos no tempo e nos diversos
espaços para além do museu? Essa é a questão que fomenta a elaboração deste e de outros cursos voltados à
professores, educadores entre outros.
As instituições culturais estão cada vez mais presentes na formação de crianças, jovens e interessados em
geral, seja através da parceria com a educação formal ( escolas, faculdades) seja no atendimento dos mais diversos
grupo advindos da educação não formal e ou da comunidade. Além disso as instituições recebem pessoas que
organizadas de forma espontânea vem ao museu buscando uma experiência com o conhecimento.
A visita ao museu propicia um contato com o público que permeia diversos níveis de experiências: o cognitivo
através dos conteúdos e assuntos que o museu aborda em seu acervo e exposições temporárias, o contato com as
diversas mediações que o espaço propõe, como a arquitetura, museografia de suas exposições, textos de parede,
disposições dos objetos, layout de suas salas, entre outros. Soma-se a isso o contato com todos os profissionais
que interagem com o visitante, desde a recepção, orientadores de público e seguranças e também o educador.
O Museu da Casa Brasileira (MCB) encontra-se no Solar Fábio Prado construído entre 1940 a 1945 e abriga
um acervo de mobiliário brasileiro e objetos domésticos do século XVII ao XXI. Além do seu acervo organizado de
acordo com a função dos objetos, o museu recebe exposições temporárias a partir dos seus temas correlatos:
arquitetura e design e desde 1986 realiza o anual Prêmio Design MCB. Portanto , através de seu acervo e
exposições o MCB pretende refletir sobre questões da morada brasileira, seus usos e costumes, arquitetura e
design.
O curso proposto visa potencializar os recursos que o MCB oferece para promover tais discussões. A ação
proposta visa estreitar as relações com esse público no âmbito da educação em museus e gerar no educador um
processo de formação contínua em que ele enriquece seus conhecimentos através da sua experiência e reelabora
com seu grupo estas questões.
Ao fomentar o contato com a cultura material, o debate e o estímulo à pesquisa, para além das reverberações
realizadas junto ao grupos nas ações educativas, visamos também a tomada de consciência sobre o importante
papel que o educador e/ou o guia de turismo exerce frente ao grupo e suas responsabilidades como mediador.
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“O exercício da apreciação em museus e exposições tem como uma das finalidades reduzir a lacuna
existente entre o que estimulou o autor (ou o artista) a fazer o artefato (ou obra) e o fruidor, permitindo que
uma multiplicidade de significados sejam expressos, interpretados, compartilhados e revelados.”
Maria Christina de Souza Lima Rizzi

Público-Alvo
Guias de Turismo, Professores, Educadores do ensino não formal entre eles Educadores Sociais, , Diretores
de escola, Líderes comunitários entre outros.

Metodologia
Os conteúdos são tratados a partir de discussões e leitura dos objetos entendendo-os como vetores de
memória permeados por diferentes abordagens e que nos permitem ampliar nossa compreensão da potencialidade
do objeto como símbolo e documento histórico.
A mediação como conteúdo a ser discutido no curso é a principal metodologia adotada ao longo dos encontros.
A partir dos conteúdos específicos do museu apresentados nos encontros o grupo será estimulado a refletir,
emitir suas opiniões proporcionando a troca entre os participantes.
Os encontros terão momentos diversificados de aprofundamento de conteúdos, discussões de temas, leitura de
objetos e propostas de mediação e estímulo a prática educativa com seus grupos.
A metodologia utilizada visa aproximar o participante dos pressupostos do Educativo MCB estreitando os
conteúdos educativos da prática que se quer fomentar.

Plano de Ação
METAS
Realizar um encontro focado nas necessidades dos Guias de Turismo.
CRONOGRAMA
1º SEMESTRE
2° SEMESTRE

Elaboração dos conteúdos
Realização de 1 encontro

6-Formação Continuada
É papel da ação educativa não só promover visitas e oficinas, mas desenvolver pesquisas voltadas à
elaboração das mesmas. Faz-se necessário, portanto um período reservado ao estudo. Somente com um
conhecimento mais aprofundado sobre as exposições, o educador tem subsídios para flexibilizar a visita de acordo
com os conteúdos e as particularidades de cada grupo. Para uma constante reflexão e atualização profissional, são
realizadas semanalmente reuniões em grupo, além de eventuais visitas a outras instituições, participações em
cursos, seminários e eventos afins. *
*Apresentação sobre o trabalho do núcleo, retirado do material elaborado pela equipe do Educativo MCB para o
material educativo da 29ª Bienal de São Paulo, 2010

Página 100

REUNIÕES SEMANAIS
1h30 por semana - quartas e/ou sextas das 16h30 às 18hs
QUA –reuniões pedagógicas
SEX –foco em questões operacionais e rotinas.
ESTUDO INDIVIDUAL
2 horas por semana cada educador

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CURSOS
VISITAS CULTURAIS E TÉCNICAS

PARCERIA EDUCATIVO/ CEDOC
Reuniões pontuais com a equipe do Cedoc (Documentação, Pesquisa e Acervo)
Pesquisa sobre as temáticas do museu , são elas: questões da morada brasileira pelo viés de seus usos e
costumes, arquitetura e design.
ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Acompanhamento da coordenação junto aos educadores na elaboração de propostas e projetos

7-Ações Pontuais
Ações pontuais e/ou não previstas. Como:
•

Representação da área em feiras e eventos

Feira Reatech - Feira internacional de tecnologias de reabilitação, inclusão e acessibilidade (REATECH- site:
http://www.reatech.tmp.br/
•

Ações educativas especiais ( datas comemorativas, eventos etc)

•

Cursos, encontros, workshops, mesa-redonda.

8- Organização Interna

Responsáveis:
Thelma Löbel e Cristiane Alves
Coordenação da área e Assistente de Coordenação
Agendamento : Rafael de Souza
•

Agendamento

Agendamento das visitas educativas e inscrição para os eventos culturais do Museu
•

Relatório de público do Museu

Controle de etiquetas, organização de planilhas para contagem de público, relatórios de público do museu :
semanal, mensal , trimestral e anual.
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•

Equipe

Gestão dos funcionários que fazem parte do Núcleo Educativo, educadores e orientadores de público.
•

Relatórios e memória da área

Elaboração dos Projetos: conceituação, histórico, metodologia, relatórios de avaliação, relatório fotográfico .
Organização dos arquivos digitais.

•

Parcerias

Estabelecimento de Parcerias para as visitas educativas , programas e projetos, visando um maior acesso ao
público, a qualificação do atendimento e a formação da equipe.
•

Comunicação e Mailing

Mailing - Organização , atualizações e inserção de novos contatos
Comunicação - Plano de comunicação das ações desenvolvidas visando à realização efetiva das propostas +
Agendamento ativo.

•

Plano de Ação
Continuidade das atividades regulares descritas acima .

9 - Equipe Educativo MCB:
Coordenação:
Thelma Löbel - coordenadora
Cristiane Alves – assistente de coordenação
Rafael de Souza - agendamento
Educadores
Ana Lídia da Silva Teberga
Anna Maria Cintra
Daniel Gonzales
Ingrid Ricetto
Luara Carvalho
Orientadores/Recepção
Yara Patrícia Souza – bilheteria
Orientadores de público
Daniel Vicente Santiago
Erika Novaes
Gisele Dias
Cristiano Antônio dos Santos
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Relatório do perfil da área educativa e resumo dos resultados alcançados
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RELATO DAS AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DO PÚBLICO AGENDADO

CURSO PARA PROFESSORES, EDUCADORES E GUIAS DE TURISMO – 61 pessoas
28/08/13 - das 14 às 18hs - 33 pessoas

31/08/13 - das 9 às 13hs - 28 pessoas

No mês de agosto realizamos o curso voltado para professores da rede de ensino pública e privada,
educadores em geral e guias de turismo interessados em se aproximar das temáticas do Museu da Casa Brasileira.
O curso teve como principal foco as exposições permanentes: Coleção MCB que expõe utensílios da casa
brasileira e peças representativas da transformação do mobiliário no país dos séculos 17 ao 21 e a exposição A
Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado que aborda um importante capítulo do desenvolvimento paulistano entre o
final do século 19 e meados do 20, e expõe uma seleção de peças da coleção dos antigos moradores da casa que
abriga hoje o MCB, o casal Fábio Prado e Renata Crespi.
O curso ministrado por Thelma Löbel e Cristiane Alves ( Coordenação do Núcleo Educativo) abordou a
história desses objetos e seus contextos sociais a partir das reflexões sobre cultura material, enfocando possíveis
relações entre o homem e o habitat, inovações tecnológicas e os processos de transformação da sociedade.
Os conteúdos foram tratados a partir de discussões e leitura dos objetos entendendo-os como vetores de
memória permeados por diferentes abordagens e que nos permitem ampliar nossa compreensão da potencialidade
do objeto como símbolo e documento histórico.
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O contato direto com os professores, educadores e demais interessados visou estreitar as relações entre
museu e instituições de educação formal e não formal potencializando as trocas e projetos compartilhados.

PROGRAMA DE INCLUSÃO 2º semestre de 2013 – 132 atendimentos

Parceria com Caps Itaim – 7 encontros 85 atendimentos

8º Encontro 05/07 – 08 pessoas

9º Encontro 12/07 – 08 pessoas

10º Encontro 06/09 – 12 pessoas

11º Encontro 20/09 – 18 pessoas

12º Encontro 18/10 – 14 pessoas

13º Encontro 22/11 – 13 pessoas
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14º Encontro 13/12 – 12 pessoas

Parceria com Cecco Baccuri - 4 encontros 40 atendimentos + Cerimônia de abertura da Exposição

5º Encontro 31/07 – 9 pessoas

7º Encontro 11/09 – 7 pessoas

6º Encontro 07/08 – 10 pessoas

8º Encontro 13/11 – 14 pessoas
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26/11 –
Abertura da Exposição Programa de Inclusão –MCB e Cecco Baccuri junto á abertura e cerimônia do 27º
Prêmio Design

Ações desenvolvidas no segundo semestre de 2013
Parceria Centro de Apoio Psico-Social (Caps Itaim Bibi)- Coletivo de Pintura “Pintando o sete”
Dando prosseguimento a nossa parceria junto ao CAPS Itaim Bibi realizamos neste trimestre mais 7 visitas onde
trabalhamos os seguintes temas:
•

Dia 05/07/13 – 8 pessoas- Visita a exposição Casas do Brasil- Casa Ribeirinha e atividade prática relacionada a
abstração. Foi pedido que o grupo fizesse uma pintura de um objeto que mais lembrasse sua casa.

•

Dia 12/07/13 – 8 pessoas- Devido ao baixo quórum do encontro anterior realizamos a mesma visita a exposição
Casas do Brasil- Casa Ribeirinha e atividade prática relacionada a abstração. Foi pedido que o grupo fizesse
uma pintura de um objeto que mais lembrasse sua casa.

•

Dia 06/09/13- 12 pessoas- Visita a exposição Tavoletta e atividade prática relacionada a ponto de vista na
fotografia. Foi pedido para que o grupo registrasse com uma máquina fotográfica qual objeto ou espaço do MCB
mais se identifica. Após a impressão destes registros foram realizadas interferências plásticas nas fotografias.

•

Dia 20/09/13- 18 pessoas- Utilizando como referência o trabalho de Richard Hamilton, foi pedido para o que
grupo fizesse uma colagem coletiva que representasse a parceria entre o CAPS Itaim Bibi e o MCB. Encontro
realizado no CAPS Itaim Bibi.

•

Dia 18/10/13- 14 pessoas- Finalização do trabalho realizado no encontro anterior. Realizado no CAPS Itaim Bibi

•

Dia 22/11/13-10 pessoas- Usando a técnica da Assemblage o grupo foi convidado a desenvolver uma colagem
escultórica usando caixas de remédio e utensílios de casa expressando a forma como eles se enxergam em
suas próprias casas. Encontro realizado no CAPS Itaim Bibi

•

Dia 13/12/13 – 12 pessoas- Finalização do trabalho realizado no encontro anterior. Realizado no CAPS Itaim
Bibi
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Parceria Centro de Convivência e Cooperativa (CECCO) Bacuri
Dando prosseguindo a parceria junto ao CECCO Bacuri realizamos neste trimestre mais 4 visitas onde
trabalhamos os seguintes temas:
•

Dia 31/07/13 – 9 pessoas- O grupo foi autonomamente ao Museu Afro Brasil no mês anterior, e preparou
uma visita mediada. Divididos em 2 grupos , cada grupo era responsável por preparar e realizar uma visita
ao outro grupo e aos educadores do museu, pensando no perfil do seu público. Encontro realizado no
Museu Afro Brasil

•

Dia 07/08/13 – 10 pessoas- Realizada uma reunião a sede do CECCO Bacuri onde foram definidos os
protótipos a serem realizados (bengala com cachorrinho para auxiliar a autonomia das crianças deficientes
visuais e a sombrinha noturna para colaborar com a autonomia daqueles que tem receio de sair pelas ruas
a noite).

•

Dia 11/09/13 – 7 pessoas Encontro realizado na Rua 25 de março para compra do material que
confeccionou os protótipos expostos. A visita se iniciou na sede do CECCO Bacuri e o grupo foi de
transporte público, junto com o educador do museu até a rua 25 de março. [ver ANEXO11]

•

Dia 13/11/13 – 14 pessoas Finalização da parceria, onde o grupo decidiu os balões da história em
quadrinhos que conta sobre o processo de criação dos produtos, e pode opinar a cerca das legendas e
texto de parede.

•

Seguindo nosso planejamento, no dia 13/11/13, em paralelo a entrega do 27º Prêmio Design MCB, houve a
abertura de um painel expositivo sobre os dois objetos protótipos desenvolvidos pelo grupo e da história em
quadrinhos que mostra o processo de criação do grupo.
•

•
•

E.E.Aparecida de Fátima Silva – 3 encontros 75 atendimentos – período setembro

•

•

PROJETO MUSEU-ESCOLA - 238 atendimentos

•

•
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•

E.E. Oswaldo Cruz – 2 encontros 7ª série e 2 encontros 1º ano do Ensino Médio
atendimentos - período outubro e novembro

163

•

UMA TARDE NO MUSEU – 2º Semestre de 2013 -133 pessoas
Proposta Casas do Brasil –Habitações Ribeirinhas da Amazônia 20/07 – 08 participantes

Proposta Casas do Brasil –Habitações Ribeirinhas da Amazônia 27/07 – 09 participantes

Proposta de Oficina – Casas Flutuantes 24/08 - 32 pessoas
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Proposta :Oficina de Papietagem – Cultura Afro Brasileira 28/09 - 04 pessoas

Proposta Mês das Crianças - 26/10 – 13 pessoas

Proposta Papietagem Consciência Negra 20/11 – 20 pessoas

Proposta– 27º Prêmio Design 07/12- 8 pessoas
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Proposta Oficina Casa da Música + Oficina Geodésica 14/12 – 39 pessoas
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VISITAS ESPECIAIS – 2º semestre de 2013 – 162 pessoas
Visita Especial com Eduardo Girão - fotógrafo da exposição Casas do Brasil 2013- Habitações Ribeirinhas da
Amazônia – 14/08 – 51 pessoas e com a curadora Maria Ruth Amaral 28/08 – 31 pessoas

Visita Especial com Arnaldo Pappalardo, exposição Tavoletta – 11/09 - 32 pessoas

Visita Especial com o Curador da X Bienal de Arquitetura Guilherme Wisnik – -5/11 - 18 pessoas
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Visita Especial com os Coordenadores do Júri do 27º Prêmio Design – 27/11 -30 pessoas

Informe dos materiais educativos disponibilizados para professores, estudantes,
educadores de grupos não escolares e guias de turismo (impressos e virtuais)

Não há meta prevista no orçamento de 2013.

PESQUISA DE PERFIL DE PÚBLICO
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PÚBLICO ESCOLAR
PERÍODO: JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ
PESQUISA DE PERFIL DE PÚBLICO VISITANTE E DE NÍVEL DE SATISFAÇÃO
REALIZAÇÃO: LRIgnarra Planejamento em Turismo com apoio FMU Complexo Educacional
Coordenação Luiz Renato Ignarra

1- Considerando as questões abaixo:
Questão - Retornaria a esse museu? ( )sim ()não Porquê
Questão - Recomendaria esse museu? ( )sim ()não Porquê?
Obtivemos o seguinte resultado:
Questão 15 – Intenção de Retorno ao Museu
Intenção de Retorno ao Museu
Dia Útil
Sim
Não
Total

141
2
143

Número de Entrevistados
Finais de Semana e
Feriados
351
3
354

Total
492
5
497
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Intenção de Retorno ao Museu
1%

Sim
Não

99%

Questão 16 – Intenção de Recomendar o Museu
Intenção de Recomendar o Museu
Sim
Não
Total

Dia Útil
143
0
143

Número de Entrevistados
Finais de Semana e Feriados
353
1
354

Total
496
1
497

Intenção de Recomendar o Museu
0%

Sim
Não

100%

2- Considerando a questão:
Dê uma nota de ótimo até péssimo aos seguintes itens do Museu utilize:
0 ótimo B bom Re regular Ru ruim P péssimo NA não se aplica
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Obtivemos os seguintes resultados:
Questão 26 – Avaliação do Museu
Itens
Museu da Casa Brasileira como um todo

0
264

B
210

Re
3

Ru
0

P
0

NA
1

Museu da Casa Brasileira como um todo
0%
1%

0%

0%

O = Ótimo

B= Bom

44%

Re = Regular

55%
Ru = Ruim

P = Péssimo

NA = Não se
aplica/Não
respondeu

3-

Considerando a questão:

Questão: Você veio acompanhado(a) hoje? Sozinho() Grupo de amigos() Grupo familiar() Grupo escolar()Grupo de
excursão turística()
Obtivemos os seguintes resultados:
Questão 20 – Forma de Acompanhamento
Forma de Acompanhamento
Dia Útil
Sozinho
Grupo de amigos
Grupo familiar
Grupo escolar
Grupo de excursão turística
Total

44
38
45
15
2
144

Número de Entrevistados
Finais de Semana e
Feriados
33
128
191
5
1
358

Total
77
166
236
20
3
502
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4%
Sozinho

1%
15%
Grupo de
amigos

47%

33%

Grupo familiar

Grupo
escolar
Grupo de
excursão
turística

CONCLUSÃO:

A partir dos dados apresentados, podemos considerar que os resultados obtidos com a pesquisa de
satisfação de público realizada nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro apontam que
4% do público geral do MCB se referem ao público atendido pelo Núcleo Educativo.
Assim podemos avaliar que proporcionalmente aos índices de satisfação de público geral apresentados nas
questões acima verificamos um índice superior a 80% de satisfação do público atendido pelo Núcleo Educativo
considerando o percentual de 4% entrevistado.
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Relato Complementar das Ações do Programa de Serviço Educativo e Projetos
Especiais (informações adicionais, quando for o caso)
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Apoio Ao SISEM
Relatório das Atividades de apoio ao SISEM, destacando nº de municípios
atendidos / público participante / atuação nas redes temáticas / intercâmbios
técnicos
Anexo 1. Relatório das atividades de apoio ao sisem.
No quarto trimestre foi realizada uma itinerâncias ao município de São José dos Campos, na Associação
Joseense para o Fomento da Arte e da Cultura. De 15 de novembro a 15 de Dezembro. A mostra integra a série
“Patrimônio Paulista”, apresentando o patrimônio tombado no Litoral e Vale do Paraíba, com fotografias de Iatã
Cannabrava e textos de Margarida Cintra Gordinho. O público da mostra foi de 4.100 pessoas.
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Plano de Ações de Apoio ao SISEM para o próximo ano, com Descritivo das Exposições e Programação
Cultural de Apoio ao SISEM

O plano de ações de apoio ao SISEM foi enviado no aditamento do PT de 2014.

Atualização do Descritivo das Exposições e Programação Cultural de Apoio ao SISEM Previstas
Não há atualização a ser enviada.
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Comunicação e Imprensa

Plano de Comunicação do Museu (REFERÊNCIA: Caderno de Orientações)

O plano de comunicação foi enviado no aditamento do PT de 2014.

Propostas de publicações (livros, coleções e outros), com proposta editorial,
especificação técnica e tiragem
Não há ação de publicações prevista.
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Relatório de Destaques do Museu na Mídia do período (MODELO SEC: Relatório
de Clipping e Destaques da Mídia)

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS DA CASA BRASILEIRA
MUSEU DA CASA BRASILEIRA
Nº total de inserções [4º Trimestre]: 646
Média de inserções por mês: 215

___________________
1

Encartar no Relatório trimestral e enviar por e-mail para:
Assessoria de Comunicação: hlevenstein@sp.gov.br, rmbeltrao@sp.gov.br
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DESTAQUES NA MÍDIA

O Estado de S. Paulo – Caderno de Imóveis

X Bienal de Arquitetura de São Paulo no MCB

26-10-2013

http://www.estadao.com.br

TV Gazeta – Jornal da Gazeta

X Bienal de Arquitetura de São Paulo no MCB –
Visitação à Casa Bola

27-11-2013

http://jornaldagazeta.tvgazeta.com.br
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Globo News – Em Pauta

27º Prêmio Design MCB

25-11-2013

http://globotv.globo.com/globo-news/globo-newsem-pauta/

Folha de S.Paulo – Ilustrada E12

27º Prêmio Design MCB

05-12-2013

http://www.folha.uol.com.br/
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Revista Casa Claudia

27º Prêmio Design MCB

01-12-2013

http://casa.abril.com.br/casa-claudia
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Edificações: Manutenção Predial e Conservação Preventiva
Planilha de Acompanhamento de Execução dos Serviços de Manutenção e
Conservação preventiva das edificações

ROTINAS E OBRIGAÇÕES - PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E
SEGURANÇA
Museu A Casa Museu de artes e artefatos brasileiros
Plano de Trabalho - Ano 2013 - 4º Trimestre (Out/Nov/Dez)
Relatório Descritivo- Fotográfico

No quarto trimestre de 2013, na área de manutenção predial e conservação preventiva, foram realizados os
serviços de manutenção corretiva existentes, no entanto sempre focalizando a manutenção preventiva e preditiva,
com periodicidade descrita nas planilhas de acompanhamento que também seguem anexas a este relatório. A fim
de ilustrar os trabalhos corriqueiros de manutenção, seguem abaixo algumas imagens.

Relatório Fotográfico – MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS DUTOS E CAIXAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DO
JARDIM.
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Abertura e limpeza da caixa principal do sistema de

Comprovação da limpeza da caixa principal do sistema de

drenagem

drenagem

Abertura e limpeza da caixa de passagem do sistema de

Comprovação da limpeza da caixa de passagem do

drenagem

sistema de drenagem

Manutenção e limpeza do poço de drenagem do sistema
de drenagem do jardim

Teste do funcionamento automático das bombas de
drenagem do poço do sistema de drenagem do jardim
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Relatório Fotográfico – MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM.

Corte da grama do jardim frontal

Corte da grama do jardim principal
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Rastelo das folhas do jardim principal

Verificação de surgimentos de ervas daninhas, pragas e
fungos

Poda de arbustos

Replantio de plantas pelo jardim

Retirada dos lixos das lixeiras do jardim

Podas de Canteiros e flores

Página 134

Relatório Fotográfico – SUSTENTAÇÃO COM COLUNAS METÁLICAS PARA A RESTAURAÇÃO DAS
EXISTENTES

Instalação das colunas

Colunas com sistema de elevação manual para melhor
sustentação

Alívio das colunas existentes com necessidade de
recuperação

Área de isolamento
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Relatório Fotográfico – Controle de pragas

Retirada das portas contaminadas por cupins

Encontrando áreas para melhor aplicação

Injetando produto para o controle de pragas

Recolocação das portas tratadas
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Relatório Fotográfico – LIMPEZA

Limpeza da luminária da entrada lateral
Limpeza diária da área externa dentro do museu

Limpeza da luminária de passagem

Limpeza do Lustre da entrada principal
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Limpeza diária interna do museu

Limpeza diária dos banheiros

Limpeza diária da área frontal externa do museu

Limpeza diária das ruas laterais do museu
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Relatório Fotográfico – ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DO BARRACÃO DE MANUTENÇÃO

Estado inicial do Barracão

Retirada do material e limpeza

Recolocação de forma ordenada

Barracão organizado

Página 139

Relatório Fotográfico – Manutenção no piso e divisória do banheiro

Retirada e recolocação do piso solto

Fixação e reforço da divisória solta

Relatório Fotográfico – SERVIÇOS GERAIS

Trabalho civil

Revisão diária das luminárias
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Proteção das peças para armazenagem

Preparação da sala para montagem de exposição

Verificação do sistema de monitoramento

Manutenção das câmeras de monitoramentos

Página 141

Manutenção do servidor

Reparos diversos - janelas

Manutenção e limpeza do ar condicionado da sala do
servidor

Reparos diversos - hidráulica
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Inspeção do painel elétrico das bombas

Inspeção nas bombas

Inspeção da caixa de água

Inspeção da cabine primária
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Manutenção preventiva do painel elétrico do elevador

Manutenção preventiva da mecânica do elevador

Relatório Fotográfico – TROCA DO PISO DO SALÃO DO RESTAURANTE

Retirada do piso danificados

Retirada do contra piso
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Contrapiso novo

Finalização

Relatório Fotográfico – TROCA DO PISO DA COZINHA DO RESTAURANTE
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Retirada do piso danificados da cozinha

Retirada do contra piso da cozinha

Contrapiso novo da cozinha

Finalização do piso da cozinha

Relatório Fotográfico – VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE AO INCÊNDIO
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Verificação se os hidrantes estão todos completos

Testes nas sirenes

Testes nos sensores de fumaçãs

Verificação do painel principal

Manutenção preventiva da bomba de pressurização de
água do sistema de combate ao incêndio

Verificação e Limpeza nos extintores
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Verificação da Central das luzes de emergência

Teste e Limpezas das luzes de emergência

Relatório Fotográfico – TROCA DO TOLDO DO TERRAÇO

Troca do toldo do terraço: situação antes da troca

Troca do toldo do terraço: situação antes da troca

Página 148

Troca do toldo do terraço: situação antes da troca

Troca do toldo do terraço: situação antes da troca

Troca do toldo do terraço: situação após a troca

Troca do toldo do terraço: situação após a troca
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Relatório de Acompanhamento de Serviços, (MODELO SEC)
Vide Anexo
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Relatório descritivo com registros das ações realizadas para obtenção do AVCB

ROTINAS E OBRIGAÇÕES - PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E
SEGURANÇA
Museu A Casa Museu de artes e artefatos brasileiros
Plano de Trabalho - Ano 2013 - 4º Trimestre (OUT/NOV/DEZ)

O processo de renovação do AVCB do Museu da Casa Brasileira continua em andamento. Após as
pendências apontadas, sanadas e enviados ao Corpo de Bombeiros pelo engenheiro Gerson Moscado, houve um
indeferimento (aqui anexo) com relação ao laudo do acabamento e revestimento, devido a não ter sido utilizado os
parâmetros IT-10/11.3, onde somente o IPT possui a competência. Segue o orçamento do laudo.
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ORÇAMENTO IPT - Nº 11320/13
Responsável pelo Orçamento: ANDERSON NOBRE DA SILVA
Tel: 11 37674681/ Fax: 37674681 / E-Mail: lsf@ipt.br
Lab/Centro:

LABORATORIO DE SEGURANÇA AO FOGO E A
EXPLOSÕES/CETAC

Observação:

Este Orçamento cancela e substitui o de N.° 10943./1 3

Razão Social:

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIRO

Referência:

E-mail

Data:

16/12/2013

Contato:

R. Teiji
Saito

Data:13/12/2013

Atendendo solicitação da V.Sa.(s), apresentamos abaixo orçamento para execução do(s) seguinte(s)
serviço(s):
1. SERVIÇO(S) DO ORÇAMENTO Nº: 11320/13

Nº Serviço

Descrição

Nº
Execuções

-

Preço Preço
Unitário Orçado Destrutivo
(R$)
(R$)

3655

Determinação densidade óptica de
fumaça ASTM E662

2

-

2030,00 4060,00

Sim

3706

Índice de Propagação Superficial de
Chama NBR 9442

1

-

1630,00 1630,00

Não

3711

Verificação da ignitabilidade ISO
11925-2

1

-

990,00 990,00

Sim

3722

Determinação fluxo crítico de calor
pisos NBR 8660

1

-

2970,00 2970,00

Sim

4019

Classificação de reação ao fogo dos
materiais

2

-

1000,00 2000,00

Não

1.1 CONDIÇÕES GERAIS
Forma de
À VISTA
pagamento:

Validade: 30(dias corridos)

Preço total: R$11.650,00
90(dias corridos), a partir da data
Prazo de entrega (ver item mais recente entre a aprovação do
5):
orçamento e a entrega do(s)
material(is).

DETALHAMENTO DO SERVIÇO: Determinação densidade óptica de fumaça ASTM E662
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Determinação da densidade óptica específica de fumaça
DETALHAMENTO DO SERVIÇO: Índice de Propagação Superficial de Chama NBR 9442
Índice de Propagação Superficial de Chama - NBR 9442:1986
DETALHAMENTO DO SERVIÇO: Determinação fluxo crítico de calor pisos NBR 8660
ensaio para medir o fluxo crítico de calor radiante de revestimentos de pisos
DETALHAMENTO DO SERVIÇO: Classificação de reação ao fogo dos materiais
Classificação dos materiais de acabamento e revestimento empregados nas edificações, conforme Instruções
Técnicas estabelecidas nas regulamentações dos Corpos de Bombeiros.
Local de Entrega e documento que acompanha o material para ensaio/calibração:
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT
Avenida Professor de Almeida Prado, 532 - Butantã
CEP: 05508-901 - São Paulo - SP
Caso o material venha acompanhado de declaração ou NF avulsa, entregar o material direto no
LABORATORIO DE SEGURANÇA AO FOGO E A EXPLOSÕES - CETAC
Prédio: 36 Sala: 1 Tel: (11) 37674681 Ramal: 4681 Prédio 36 - 1o. andar
IMPORTANTE 1: Em conformidade com o Protocolo ICMS nº 85 de 09/07/2010 (Publicado no DOU de
14/07/2010) do CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária, onde determina a obrigatoriedade de
emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pelos contribuintes do ICMS que realizam operações com
Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista, comunicamos que a partir de 01/12/2010 o IPT SÓ
RECEBERÁ NF-e (modelo 55).
Quando acompanhado de Nota Fiscal Eletrônica (de Simples Remessa), o portador do material deverá,
PRIMEIRO, encaminhar-se para Setor de Recepção de Materiais - Prédio nº 12 - telefones (11)3767-4268 e
(11)3767-4113, no seguinte horário de atendimento: das 8h30m às 16h30min para a entrega da Nota Fiscal
Eletrônica (DANFE) e DEPOIS encaminhar-se para o endereço do laboratório descrito acima para a entrega do
material.
Dados para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (Simples Remessa):
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT
Avenida Professor de Almeida Prado, 532 - Butantã
CEP: 05508-901 - São Paulo - SP
CNPJ: 60.633.674/0001-55 IE: 105.933.432.110
IMPORTANTE 2: OS ARQUIVOS XML DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DEVEM SER ENCAMINHADOS
ANTECIPADAMENTE PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO XMLCOMPRAS@IPT.BR
Citar no corpo da NF-e: o nome do responsável pela emissão do orçamento e o número do prédio.
Quando se tratar de pessoa física, instituição de ensino, fundações, órgãos da administração pública, empresa
prestadora de serviços (não contribuinte do ICMS) ou quando houver isenção legal para emissão de Nota Fiscal
Eletrônica, o material para ensaio/calibração deve vir acompanhado de carta ou declaração do cliente.
Caso o material seja enviado fora das especificações necessárias para a realização do serviço, o orçamento
poderá sofrer acréscimo no valor orçado.
INFORMAÇÕES GERAIS
2. APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO: Preencher a 'Ficha de aprovação de orçamento' (APRESENTADA ABAIXO).
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Enviá-la por e-mail, fax, ou cópia, acompanhada do material. Aprovação por outro meio deverá conter o nº do
orçamento.
PARA CLIENTES JÁ CADASTRADOS, A NÃO ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DA FICHA DE APROVAÇÃO DE
ORÇAMENTO IMPLICARÁ NA CONCORDÂNCIA COM OS DADOS FORNECIDOS. PARA NOVOS CLIENTES, O
FORNECIMENTO DESTAS INFORMAÇÕES É OBRIGATÓRIO.
3. RESPONSABILIDADES
As despesas e providências com transporte, seguro e embalagem do material para ensaio/calibração são de
responsabilidade do cliente.
4. DEVOLUÇÃO DO MATERIAL: O material para ensaio/calibração deverá ser retirado no prazo máximo de um
mês após a execução do serviço.
OBS.: O(s) material(is) enviado será(ão) mantido(s) no laboratório por um período de três meses, após a emissão
deste orçamento ou liberação do relatório, no aguardo de um pronunciamento. Após este período o(s) material(is)
será(ão) descartado(s).
5. ENTREGA DOS RELATÓRIOS, CERTIFICADOS E PARECERES
Cliente cadastrado: será(ão) enviado(s) pelo correio ou retirado(s) pelo Cliente, no Setor de Faturamento - IPT:
Prédio nº 12.
Cliente não cadastrado: depois de comprovado o pagamento será(ão) enviado(s) pelo correio ou retirado(s) pelo
Cliente, no Setor de Faturamento - IPT: Prédio 12.
6. FORMAS DE PAGAMENTO:
Para clientes inadimplentes ou em fase de reabilitação de crédito: 100% antecipado.
À vista para clientes não cadastrados no IPT:
* diretamente no IPT - Setor de Faturamento - Prédio nº 12. Tel.: (11) 3767-4140 / 3767-4119, em horário
comercial.
* mediante depósito: Banco do Brasil Ag. 1897-X - C/C 78.500-8
(Enviar FAX do depósito bancário com identificação através de CNPJ ou CNPF, indicando no corpo da ordem de
pagamento, o nº do orçamento fornecido). Encaminhar o comprovante do depósito bancário para: LABORATORIO
DE SEGURANÇA AO FOGO E A EXPLOSÕES - Fax: 37674681
Faturado 30 dd para clientes cadastrados: Cobrança em carteira ou através do Banco do Brasil (boleto
bancário)
1. Pagamento fora do prazo de vencimento: multa de 2% sobre o valor da fatura, mais juros de 1% ao mês.
2. Pessoa jurídica: deduzir 1,5% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao Imposto de Renda.
3. Órgão da administração direta federal: deduzir 9,45% nos serviços prestados sem emprego de materiais e 5,85%
nos serviços prestados com emprego de materiais (Instrução Normativa Conjunta nº 1 de 09.01.97, da SRF)
Informações sobre cadastramento no IPT: Central de Relacionamento com o Cliente GGT/CRC, Tel: (11) 3767
4102, email: ipt@ipt.br
4. Todas as obrigações pertinentes a este orçamento, incluindo-se pagamentos, deverão ser satisfeitas na sede do
IPT, sendo também o foro da Comarca da Capital de São Paulo o competente para dirimir qualquer questão
relativa a ele.
7. USO DA MARCA DO IPT
No âmbito da prestação de serviços previstos neste orçamento/proposta, fica estabelecido o disposto a seguir:
A Empresa é a única e exclusiva proprietária dos resultados das análises, ensaios, calibrações e/ou serviços de
apoio tecnológico emitidos pelo
IPT, em cumprimento ao objeto do presente orçamento/proposta, sendo que tais documentos técnicos:
a)aplicam-se somente ao material/item/amostra ou equipamento ensaiado ou calibrado, devidamente identificado
no documento técnico;
b)somente podem ser reproduzidos na íntegra;
c)não dão ao cliente o direito de utilização da marca IPT, em nenhuma mídia, impressa ou eletrônica, gratuita ou
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onerosa, tais como: peças
promocionais/publicitárias; banners; informativos; catálogos, embalagens ou rótulos de produtos; sites; revistas,
jornais;
cartazes de feiras e eventos em geral.
Não é permitido ao cliente relacionar o nome do IPT como seu parceiro, certificador de qualidade ou tecer nenhuma
outra menção ou consideração que induza
o consumidor a crer que o IPT aprova tecnicamente o produto ou o serviço.
A utilização indevida da marca IPT sujeitará o cliente à aplicação de multa de 100% do valor estabelecido neste
orçamento ou proposta de trabalho,
sem prejuízo das sanções civis e penais aplicáveis.
8. NOTA SOBRE A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
É vedado o uso de marcas ou nomes de empresas que não as de propriedade do cliente, salvo quando
formalmente autorizado pelos detentores dos respectivos nomes e/ou das marcas citadas ou quando assim for
solicitado, formalmente, por órgãos e entidades públicas, na defesa de interesses públicos difusos e coletivos, tais
como os pertinentes às relações de consumo, bem como na defesa de outros interesses quaisquer, estes últimos
desde que requisitados pelo Ministério Público ou solicitados pelo Poder Judiciário.
No caso de expressa autorização, pelos detentores dos respectivos nomes e/ou das marcas, somente serão
aceitos documentos legíveis, assinados por pessoas que detenham poderes para representar a empresa detentora
do nome e da marca, datados, acompanhados de documentos que comprovem os poderes do signatário.
Em quaisquer situações citadas, recomenda-se que o cliente seja informado sobre a responsabilidade pelos efeitos
de eventual divulgação dos resultados.

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

ANDERSON NOBRE DA SILVA
Bolsista / LABORATORIO DE SEGURANÇA AO FOGO E A EXPLOSÕES
CREA 0000

NRE: 53986

Tel:11 37674681/ Fax:37674681 E-Mail: lsf@ipt.br

PARA EDITAR ESTA FICHA DE APROVAÇÃO BASTA UTILIZAR A OPÇÃO DE 'RESPONDER' DE SUA
FERRAMENTA DE EMAIL

Empresa:

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A - IPT

Setor:

LABORATORIO DE SEGURANÇA AO
FOGO E A EXPLOSÕES

Referência

E-mail

Fone 1:

11 37674681

Para:ANDERSON NOBRE DA SILVA
Data emissão: 16/12/2013

Fone2:

Fax:37674681

FICHA DE APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº: 11320/13 - (VER ITEM 2)
Aprovamos o orçamento acima mencionado, nas condições propostas (preço e prazo) e fornecemos os
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nossos dados fiscais e de transportadora.
A Aprovação será de R$ 11.650,00
( ) Total
( ) Parcial (Anotar os serviços aprovados no quadro de observações)
Nota: O quadro de observações também deve ser utilizado para transmitir ao LSFEX qualquer informação relevante
a respeito dos itens a serem ensaiados.
OBSERVAÇÕES:

Designação do(s) material(is)

DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE (OBRIGATÓRIO)
Razão Social:

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIRO

Nome Fantasia:

MUSEU DA CASA BRASILEIRA

C.N.P.J.:

03031145000229

Contato:

R. Teiji Saito

Fone 1:

011

E-mail:

manutencao@mcb.org.br

CEP:

Ramal:

30323727

Endereço (Faturamento):

Fone 2:

Ramal:

Fax:

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA
LIMA
Bairro:

01451-000

I.E.:

Jd PAULISTANOPINHEIROS

Nº:

2705

Cidade/UF: SAO PAULO SP

Email p/ Envio de NFe
(OBRIGATÓRIO):

Endereço (cobrança):
CEP:

Nº:
Bairro:

Cidade/UF:

Responsável pela
aprovação:
Função do responsável:
Local e data:

,

de

de 2013
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Assinatura do responsável pela aprovação

Cópia do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião a cada renovação ou
Relatório descritivo com registro das ações realizadas para obtenção do alvará

O processo de regularização do imóvel do museu da casa brasileira para obtenção do alvará de
funcionamento de local de reunião está em andamento desde 2011, quando foi contratada a empresa
Soluções Consultoria para realização de um estudo de viabilidade técnica, com levantamento das
necessidades do imóvel para regularização, bem como das providências junto à Prefeitura Municipal de São
Paulo. Já em 2011, averiguou-se que o imóvel constava como irregular na prefeitura devido a um acréscimo
de área que supõe-se ser relativa à cobertura do terraço, já integrada à edificação há muitos anos em outras
gestões, do qual o Museu não pode prescindir para realização de eventos próprios e privados. Para
regularização do espaço do terraço, aventou-se na época a compra de CEPACS, cotas vendidas pela
prefeitura para regularização de acréscimos de área. Contudo, essa possibilidade mostrou-se inviável pelo
alto custo envolvido na compra das cotas. Desde então, fomos orientados a entrar com processo de obtenção
de alvará para reforma e mudança de uso, a partir do qual seria possível obter posteriormente o alvará de
funcionamento de local de reunião. Este processo foi iniciado e tramita junto à prefeitura.
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Cópia das apólices de seguros

Vide Anexo
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QUADROS DOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

PÁG.

1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado (MODELO SEC)

162

2. Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC)

163

3. Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SEC)

164

4. Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC)

165

5. Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet
(MODELO SEC)

166

6. Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às
orientações da CADA

167

7. Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público, com Tabela de Valores da
Cessão Onerosa dos Espaços e da Bilheteria, ambas com os indicativos dos
descontos e gratuidade (vigentes no exercício de 2013)

168

8. Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC)

169

9. Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando
recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a
pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim
como das contas de utilidades públicas, sem multas

170

10. Posição dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais /
Despesas Totais, assinada pelos representantes legais da Entidade

171

11. Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ

172

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva

173

12. Certificado de regularidade do FGTS – CRF
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
13. Certidão negativa de débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros –
INSS http://www.dataprev.gov.br/servicos/cnd1.htm

174

14. Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo

175

www.dividaativa.pge.sp.gov.br
15. Certidão de tributos mobiliários

176

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/SF8576_CERT_INTERNET/EmitirCertidaoCCM.
aspx
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177

16. Certificado do CADIN Estadual
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

178

17. Relação de apenados do TCE
http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-apenados
18. Sanções administrativas - www.sancoes.sp.gov.br

179

19. Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE

180

www.cadastrodeentidades.sp.gov.br
20. Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT

181

www.tst.jus.br/certidao

Observação: A documentação constante deste quadro visa a suprir as necessidades
relacionadas ao 4º relatório trimestral que, desta forma, passa a ser incorporado ao
relatório anual, otimizando esforços e recursos, sem a redução da qualidade das
informações.

POP de Relatório Anual – novembro/2013.
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Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado
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Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 Jd. Paulistano Cep. 01451 000 - SP – Brasil

2. RELATÓRIO SINTÉTICO DE RECURSOS HUMANOS (Trimestral)
DATA-BASE:

12/2013

CG Nº: 02/2012

OBJETO: MCB

ÍNDICES DE DESPESAS COM PESSOAL DE ACORDO COM O ANEXO TÉCNICO III DO CONTRATO DE GESTÃO CLT
Índice pactuado sobre repasse para remuneração de Empregados
65%
Realizado até o 4º trimestre para remuneração de Empregados
48,27%
Índice pactuado sobre o repasse para remuneração de Dirigentes
25,00%
Realizado até o 4º trimestre para remuneração de Dirigentes
19,01%
DESPESAS COM PESSOAL CLT (EM R$)
Remunerações de Empregados
Encargos Sociais de Empregados
Benefícios de Empregados
Remuneraçãos de Dirigentes
Encargos Sociais de Dirigentes
Benefícios de Dirigentes
SUBTOTAL 1 - DESPESAS COM PESSOAL CLT

1.820.728,30
619.047,62
220.936,54
540.647,33
183.684,09
7.501,85
3.392.545,73

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (EM R$)
Estagiários e Aprendizes

47.717,41

Outras remunerações de pessoal

0,00

SUBTOTAL 2 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

47.717,41

TOTAL GERAL (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2)

3.440.263,14

QUADRO FORÇA DE TRABALHO EM 31/12/2013
CONTRATADOS
Funcionários CLT
Estagiários
Aprendizes
Autônomos /RPA
Outros / especificar
TOTAL GERAL DA FORÇA DE TRABALHO

ÁREA FIM
37
3
2
0
0

ÁREA MEIO
11
0
0
0
0

TOTAL
48
3
2
0
0

42

11

53

Obs: 1. informar o nº de contratações e demissões no período, se houver. 2. Esses cálculos não deverão incluir despesas com PJ.
Admissões em 2013:
Área Fim - CLT 6; Estagiários 3; Aprendizes 2 - Área Meio - CLT 6; Estagiários 0; Aprendizes 0.
Demissões em 2013:
Área Fim - CLT 6; Estagiários 1; Aprendizes 1 - Área Meio - CLT 5; Estagiários 0; Aprendizes 0.
São Paulo, 02 de Janeiro de 2014.
____________________________________
Miriam Lerner
Diretora Geral

______________________________________
Marco Antonio Leonardo
Diretor Administrativo Financeiro
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Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SEC)
Vide Anexo
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Relatório de Captação de Recursos
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Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet
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Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às
orientações da CADA

Vide Anexo
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Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público, com Tabela de
Valores da Cessão Onerosa dos Espaços e da Bilheteria, ambas com
os indicativos dos descontos e gratuidade (vigentes no exercício de
2013)

Vide Anexo
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Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC)
Vide Anexo
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Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando
recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a
pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim
como das contas de utilidades públicas, sem multas

São Paulo, 02 de Janeiro de 2014.

DECLARAÇÃO

Declaro pela presente, que todos os impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados nas
competências outubro, novembro e dezembro do 4º Trimestre de 2013 pela A Casa Museu de Artes e Artefatos
Brasileiros referentes à suas operações na gestão do Museu da Casa Brasileira, sejam para Pessoas Físicas,
Jurídicas ou Cooperados foram recolhidos na data de seus vencimentos, não havendo situações de pagamento com
multa, restando apenas os recolhimentos de algumas guias que vencerão posteriormente a entrega deste relatório.

Sem mais,

_____________________________________
A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros
Miriam Lerner
Diretora Geral
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Posição dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais /
Despesas Totais, assinada pelos representantes legais da Entidade

São Paulo, 17 de Janeiro de 2014.

CNPJ. 03.031.145/0001-48
Índices Econômicos - Contrato de gestão N º 02/2012
Consolidado
Meta
Ativo C

2.042.893

Passivo C
Índice

2.042.893

Índice de Liquidez Seca

1

Receita total / Despesa Total

Consolidado

Receita total

8.990.756

Despesa total

8.964.844

Índice

1

>=1

>=1

Declaramos para os devidos fins, que os valores acima,
refletem os números constantes das nossas
demonstrações contábeis e expressam adequadamente a
movimentação financeira da A Casa Museu de Artes e
Artefatos Brasileiros no exercício de 2013.

____________________

____________________

Miriam Lerner

Marco Antonio L. Alves

Diretora Geral

Diretor Adm. Financeiro
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Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ
Vide Anexo
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Certificado de regularidade do FGTS – CRF
Vide Anexo
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Certidão negativa de débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros –
INSS

Vide Anexo
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Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo

Vide Anexo
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Certidão de tributos mobiliários

Vide Anexo
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Certificado do CADIN Estadual
Vide Anexo
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Relação de apenados do TCE
Vide Anexo
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Sanções administrativas
Vide Anexo
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Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE
Vide Anexo
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Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT
Vide Anexo
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QUADRO DE ANEXO PARA O TCE
POP RA - ANEXO 4
QUADRO DE ANEXOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXOS DO RELATÓRIO ANUAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PÁG

1. Certidão contendo os nomes dos membros do Conselho de Administração da
Organização Social, os órgãos que representam, a forma de sua remuneração e os
respectivos períodos de atuação (MODELO SEC) (inciso II do artigo 40)

184

2. Certidão contendo nomes dos membros da Diretoria da Organização Social, os
períodos de atuação e afirmação do não-exercício de cargos de chefia ou função de
confiança no SUS, quando exigível, acompanhada do ato de fixação de suas
remunerações (inciso III do artigo 40)

185

3. Certidão contendo nomes dos dirigentes e dos Conselheiros da entidade pública
gerenciada, objeto do contrato de gestão e respectivos períodos de atuação,
acompanhada do ato de fixação de suas remunerações (inciso IV do artigo 40)

186

4. Ato de constituição, estatuto social e regimento interno da Organização Social (inciso
V do artigo 40)

187

5. Regulamento para contratação de obras, serviços e compras com emprego de recursos
públicos (inciso VI do artigo 40)

188

6. Plano de cargos, salários e benefícios dos empregados (inciso VII do artigo 40)

189

7. Relatório da Organização Social sobre atividades desenvolvidas no gerenciamento da
entidade pública, objeto do contrato de gestão, contendo as principais realizações e
exposição sobre as Demonstrações Contábeis e seus resultados (inciso VIII do artigo 40)

190

8. Atas trimestrais do Conselho de Administração da Organização Social (inciso IX do
artigo 40)

191

9. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização
de recursos públicos administrados pela Organização Social para os fins estabelecidos no
contrato de gestão, contendo: tipo e número do ajuste; nome do contratado ou
conveniado; data; objeto; vigência; valor e condições de pagamento (inciso X do artigo
40)

192

10. Relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com
permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão especificando forma e razão,
inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens (inciso XI do artigo 40)

193

11. Declaração de que os bens cedidos não recaem em estabelecimentos de saúde em
funcionamento, conforme o caso (inciso XII do artigo 40)

194
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12. Relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à Organização
Social, contendo: nome do servidor/funcionário; órgão de origem; cargo público
ocupado; função desempenhada na Organização Social e datas de início e término da
prestação de serviço (inciso XIII do artigo 40)

195

13. Relação dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão,
indicando funções e valor global despendido no período (inciso XIV do artigo 40)

196

14. Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de
Administração (inciso XV do artigo 40)

197

15. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em
instituição financeira oficial, indicada pelo órgão contratante, para movimentação dos
recursos do contrato de gestão (inciso XVI do artigo 40)

198

16. Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e
por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão,
conforme modelo contido no Anexo 13 (inciso XVII do artigo 40)

199

17. Balanços dos exercícios encerrado e anterior e demais demonstrações contábeis e
financeiras, e respectiva publicação na imprensa oficial, tanto da entidade pública
gerenciada quanto da Organização Social (incisoXVIII do artigo 40)

200

18. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a
habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis (inciso
XIX do artigo 40)

201

19. Publicação na imprensa oficial dos relatórios financeiros e da execução do contrato de
gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados
alcançados (inciso XXI do artigo 40)

202

20. Parecer do Conselho de Administração da Organização Social sobre as contas e
demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada (inciso XXII do
artigo 40)

203

21. Parecer da Auditoria Independente (inciso XXIII do artigo 40)

204

Observações:
1) Caso a documentação prevista nos incisos V a VII deste artigo já tenha sido remetida ao
TCE, em relatório de prestação de contas do exercício anterior, no mesmo contrato de
gestão, nos exercícios seguintes deverão ser enviadas apenas as alterações ocorridas, ou
declaração de que não houve alteração, conforme disposto no § 2º do artigo 40 da IN nº
1/2008.
2) Os documentos originais de receitas e despesas vinculados a contratos de gestão referentes
à comprovação da aplicação dos recursos próprios e/ou de origem pública, depois de
contabilizados, deverão permanecer arquivados na Organização Social, à disposição do TCE,
conforme §3º do artigo 40 da IN nº 1/2008.
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1. Certidão contendo os nomes dos membros do Conselho de Administração da
Organização Social, os órgãos que representam, a forma de sua remuneração e
os respectivos períodos de atuação (MODELO SEC) (inciso II do artigo 40)
Vide Anexo

POP de Relatório Anual – novembro/2013.
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2. Certidão contendo nomes dos membros da Diretoria da Organização Social, os
períodos de atuação e afirmação do não-exercício de cargos de chefia ou função
de confiança no SUS, quando exigível, acompanhada do ato de fixação de suas
remunerações (inciso III do artigo 40)
Vide Anexo
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3. Certidão contendo nomes dos dirigentes e dos Conselheiros da entidade
pública gerenciada, objeto do contrato de gestão e respectivos períodos de
atuação, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações (inciso IV do
artigo 40)
Vide Anexo
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5. Ato de constituição, estatuto social e regimento interno da Organização
Social (inciso V do artigo 40)
6.

Vide Anexo
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5. Regulamento para contratação de obras, serviços e compras com emprego de
recursos públicos (inciso VI do artigo 40)
Vide Anexo
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7.

Plano de cargos, salários e benefícios dos empregados (inciso VII do artigo 40)
Vide Anexo
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7. Relatório da Organização Social sobre atividades desenvolvidas no
gerenciamento da entidade pública, objeto do contrato de gestão, contendo as
principais realizações e exposição sobre as Demonstrações Contábeis e seus
resultados (inciso VIII do artigo 40)

Vide Anexo
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8. Atas trimestrais do Conselho de Administração da Organização Social (inciso
IX do artigo 40)
Vide Anexo
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9. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a
utilização de recursos públicos administrados pela Organização Social para os
fins estabelecidos no contrato de gestão, contendo: tipo e número do ajuste;
nome do contratado ou conveniado; data; objeto; vigência; valor e condições de
pagamento (inciso X do artigo 40)
Vide Anexo
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10. Relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período,
com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão especificando
forma e razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens (inciso
XI do artigo 40)
Vide Anexo
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11. Declaração de que os bens cedidos não recaem em estabelecimentos de
saúde em funcionamento, conforme o caso (inciso XII do artigo 40)

Vide Anexo
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12. Relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à
Organização Social, contendo: nome do servidor/funcionário; órgão de origem;
cargo público ocupado; função desempenhada na Organização Social e datas de
início e término da prestação de serviço (inciso XIII do artigo 40)
Vide Anexo
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13. Relação dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato
de gestão, indicando funções e valor global despendido no período (inciso XIV
do artigo 40)

Vide Anexo
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14. Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do
Conselho de Administração (inciso XV do artigo 40)
Vide Anexo
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15. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica,
aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão contratante, para
movimentação dos recursos do contrato de gestão (inciso XVI do artigo 40)
Vide Anexo
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16. Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de
recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do
contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo 13 (inciso XVII do artigo 40)

Vide Anexo
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17. Balanços dos exercícios encerrado e anterior e demais demonstrações
contábeis e financeiras, e respectiva publicação na imprensa oficial, tanto da
entidade pública gerenciada quanto da Organização Social (incisoXVIII do artigo 40)

Vide Anexo
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18. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC,
comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e
demonstrações contábeis (inciso XIX do artigo 40)

Vide Anexo
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19. Publicação na imprensa oficial dos relatórios financeiros e da execução do
contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com
os resultados alcançados (inciso XXI do artigo 40)

Vide Anexo
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20. Parecer do Conselho de Administração da Organização Social sobre as
contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada
(inciso XXII do artigo 40)
Vide Anexo
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21. Parecer da Auditoria Independente (inciso XXIII do artigo 40)
Vide Anexo
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